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KATA PENGANTAR 

 

Kelahiran Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi (UUP) yang 

menuai pro dan kontra menimbulkan persoalan turunan berupa implementasi atas 

UU Pornografi. Salah satu persoalan yang krusial dalam UUP adalah adanya 

pencampuradukkan persoalan kekerasan dengan persoalan moralitas.  

Dengan ditetapkannya UUP, ketentuan mengenai  batasan dan larangan yang harus 

dipatuhi oleh setiap warga negara serta sanksi bagi yang melanggarnya telah jelas 

diatur. Hal ini tidak lain bertujuan mencegah maraknya pembuatan, penyebarluasan 

dan penggunaan produk pornografi yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu 

dengan adanya UUP diharapkan segala bentuk perbuatan yang bertentangan 

dengan UUP dapat dicegah. Pencegahan dimaksud tidak lain adalah dalam rangka : 

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; dan 2. 

melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda 

dari pengaruh buruk dan korban pornografi.  

Meskipun UU Pornografi telah melarang berbagai tindakan yang terkait dengan 

pornografi, namun dalam praktik untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti 

pendidikan dan pelayanan kesehatan juga digunakan  produk-produk tertentu yang 

menurut UU Pornografi termasuk kategori pornografi. Pengecualian atas larangan 

tindakan-tindakan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan 

kesehatan serta yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus 

tersebut merupakan pasal-pasal khusus yang selanjutnya akan diatur dalam 

peraturan lebih lanjut.  

Penulisan Karya Ilmiah mengenai Implementasi Regulasi Pornografi di Indonesia 

akan menuangkan beberapa pandangan terhadap persoalan pornografi. Penulisan 

dilaksanakan dengan melakukan berbagai studi banding (perbandingan) di berbagai 

Negara mengenai persoalan pornografi. Tidak kalah pentingnya adalah mengaitkan 

persoalan pornografi dikaitkan dengan dengan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi (era konvergensi). Untuk pelaksanaan dari regulasi yang telah ada 

penulis akan meninjau berbagai aspek terkait dengan implementasi regulasi seperti 

masalah procedural (hokum acara), sumber daya manusia (aparat penegak hokum), 

dan sarana prasarana. 
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Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan 

sikap terbuka akan menerima seluruh masukan baik berupa saran dan kritik sesuai 

dengan konteks tulisan ini.  

 

Meskipun jauh dari sempurna, namun diharapkan tulisan ini ada manfaatnya, tidak 

hanya bagi pembuat kebijakan, tetapi juga masyarakat hukum di Indonesia, 

khususnya para mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum.  

 

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum 

Nasional yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk 

menulis masalah ini.  

 

 

Jakarta    Nopember 2010 

Penulis, 

 

 

 

 

Indra Apriadi, S.Ip 

  



iii 
 

 

 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR         i 

DAFTAR ISI           iii 

BAB I PENDAHULUAN        1 

A. Latar Belakang        1 

B. Permasalahan        12 

   C.  Lingkup Pembahasan        13 

   D.  Maksud dan Tujuan        13 

   E. Metode Penulisan       13 

   

BAB  II BENTUK REGULASI PORNOGRAFI      17 

A. Regulasi Pornografi di Beberapa Negara     17 

B. Regulasi Pornografi di Indonesia      59 

 

BAB III IMPLIKASI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI        72 

A. Teknologi Informasi dan Komunikasi     72 

B. Implikasi Terhadap Persoalan Pornografi     79 

 

BAB  IV REGULASI PORNOGRAFI DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP KULTUR MASYARAKAT INDONESIA  101 

A. Kultur Masyarakat dan Perkembangannya             101 

B. Seni dan Budaya                 105 

 

BAB  V IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 

  TENTANG PORNOGRAFI                121 

A. Permasalahan Undang-undang Pornografi (UUP)            121 

B. Bidang Pornografi yang Membutuhkan Peraturan Pelaksanaan    

Lebih Lanjut                 142 

C. Hapusnya Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Pornografi          148 

D. Hukum Pidana Formil Khusus Pornografi             157

  

 

DAFTAR PUSTAKA                  169 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah pornografi merupakan masalah universal, dengan 

perbedaan-perbedaannya sesuai dengan nilai-nilai moral nasional 

yang dianut  bangsa-bangsa tersebut.  Bangsa Indonesia adalah 

sebuah bangsa dengan pengalaman yang berbeda dengan 

Eropa/Barat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Mitologi 

kita tidak mengenal figur Prometheus: seorang pahlawan manusia 

yang memberontak kekuasaan langit. Manusia Indonesia lebih 

memilih sebagai wakil Tuhan di muka bumi atau imago dei (jembatan 

antara Tuhan dan bumi). 

Dalam pandangan hidup dan budaya kita, pornografi adalah 

fenomena di luar sistem-nilai. Karena itu, sudah sepatutnya bagi 

mereka yang tetap berpegang teguh pada pandangan-hidup dan 

sistem nilai Indonesia yang menolak segala bentuk pornografi. 

Di sisi lain pornografi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan 

dan salah satu wujud kekerasan terhadap perempuan. Tubuh dan 

seksualitas perempuan, juga anak dieskploitasi untuk kepentingan 

industri pornografi. Sejumlah diantaranya dilakukan dengan 

pemaksaan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya.  
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Maraknya penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi 

semakin mudah dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Di Indonesia sendiri saat ini, pornografi sangat gampang 

diakses dari berbagai media; bahkan Indonesia saat ini termasuk 

kedalam lima besar pengunduh situs pornografi terbanyak di dunia. 

Dampak terburuk dari maraknya penyebarluasan pornografi 

saat ini yang didukung dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi, yaitu pada perkembangan moral anak-anak yang belum 

sepenuhnya memahami mengenai buruk atau baiknya suatu hal 

tertentu. Peralatan komunikasi yang tersedia saat ini memungkinkan 

untuk dilakukannya kegiatan mengakses internet yang kemudian 

rentan akan penyalahgunaan fungsi dan tujuan internet itu sendiri, 

yaitu dengan hanya mengakses situs-situs yang memuat konten 

pornografi. Peralatan komunikasi tersebut sangat banyak di pasaran 

dengan harga yang cenderung terjangkau. Kondisi yang 

mengkhawatirkan dari kecanggihan alat komunikasi tersebut yaitu 

kesulitan dilakukannya pengawasan terhadap penggunaannya yang 

pada saat ini banyak dimiliki oleh anak-anak. 

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa berbagai bentuk 

kegiatan yang berkait  dengan pornografi dianggap menyangkut 

masalah hak yang dimiliki oleh tiap orang. Termasuk dalam hal ini 

kebebasan pers, artinya pelarangan terhadap pornografi justru 

dianggap bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 
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Pemahaman kemerdekaan atau kebebasan yang dilindungi pada 

dasarnya adalah kebebasan untuk berbeda pendapat, berdebat, 

berargumen, mengkritik atau menyajikan fakta yang menyangkut 

kepentingan publik. Namun demikian kemerdekaaan tersebut tidaklah 

bersifat absolute untuk memuat dan menyebarkan berbagai bentuk 

informasi  apapun.  

Pemuatan produk pornografi melalui internet merupakan 

pelanggaran yang paling banyak terjadi, dengan menampilkan 

gambar, cerita ataupun gambar bergerak. Di Amerika Serikat, 

pemuatan hal-hal yang berbau pornografi selalu berlindung dibalik hak 

kebebasan berpendapat dan berserikat (First Amandement) dan nilai-

nilai seni. Alasan terakhir ini akhir-akhir ini juga sering digunakan di 

Indonesia oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan 

pemuatan gambar porno tersebut. Situs-situs porno tumbuh dengan 

sangat subur, karena selain masyarakat memang sangat menggemari 

hal ini juga karena mudahnya akses situs porno melalui internet.  

 Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. 

Pancasila merupakan asas kerohanian --filsafat, pendidiran, dan 

pandangan hidup-- yang menjadi dasar bagi asas kenegaraan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Pancasila juga menjadi 

dasar bentuk susunan pemerintahan dan seluruh peraturan hukum 

positif, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dalam kesatuan pertalian hidup bersama, 
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kekeluargaan, dan gotong royong untuk kebahagiaan baik nasional 

maupun internasiona, baik rohani maupun jasmani.1 Menurut 

Soekarno Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Inti dari isi jiwa 

filsafat bangsa Indonesia tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Perikemanusiaan, Kebangsaan, Musyawarah/Mufakat, dan Keadilan 

sosial atau kebahagiaan.2 Berdasarkan sila pertama Pancasila 

kehidupan masyarakat bangsa Indonesia didasarkan pada Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Nilai-nilai Moral dan Agama menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila. Walaupun Negara Indonesia bukan negara agama, namun 

bukan juga negara sekular yang memisahkan urusan negara dan 

agama. Negara Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan 

kenegaraannya dijiwai oleh inti isi sila pertama yaitu Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Substansi hukum dalam masyarakat Indonesia didasarkan 

pada nilai-nilai moral dan agama, khususnya berkaitan dengan 

pengaturan mengenai masalah pornografi. 

Filsafat Pancasila juga mendasari kehidupan negara Indonesia 

sebagai suatu organisasi dari suatu kelompok manusia. Dalam 

Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga menunjukkan kesadaran bangsa 

Indonesia bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah atas  berkat 

                                                 
1
  Notonagoro, “Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945” dalam Pancasila Dasar 

Falsafah Negara, Jakarta, 1974, hlm. 39. 
2
  Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945, 

Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 8-10. 
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rahmat Allah yang maha kuasa.  Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) 

UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara berdasar atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa 

Memang dalam pelaksanaannya Peraturan perundang-

undangan di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan 

perlindungan dan sekaligus regulasi terhadap hak-hak konstitusional 

sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

beserta perubahannya. Hak-hak konstitusional dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

Pasal 28C  
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, 
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 
demi kesejahteraan umat manusia.  
 

Pasal 28F  
 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
(Perubahan Kedua) 

 
 
Pasal 28I  
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.  
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah.  

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 
dengan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.  
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Namun hak-hak konstitusional dimaksud di atas dibatasi pula oleh 
Pasal 28 J sebagaimana berikut: 
Pasal 28J 
(1)  Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.  

(2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis. 
 

Implementasi dari Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 berkenaan 

dengan norma kesusilaan yang dimuat dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan terkait. Pengaturan mengenai pornografi 

merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan 

Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu pengaturan 

pornografi dalam Hukum Indonesia tidak hanya untuk tujuan 

ketertiban hukum, perlindungan masyarakat, dan melindungi agama 

sebagai suatu wadah, tetapi juga untuk melindungi nilai-nilai moral 

dan agama. Hal ini berbeda dengan negara-negara barat baik yang 

liberalis maupun sosialis, yang mengatur delik susila (pornografi) 

untuk menciptakan ketertiban umum dan perlindungan terhadap anak 

mengingat sekularisasi agama dan negara.  

Pengaturan Pornografi sebelum disahkannya Undang-Undang 

No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dituangkan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai 



7 

 

delik kesusilaan (Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap 

Kesusilaan, khususnya Pasal 282 dan Pasal 283, dan Buku III Bab VI 

tentang Pelanggaran Kesusilaan, khususnya Pasal 533),  Undang-

Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,  Undang-Undang No. 32 

tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam regulasi 

tersebut belum dapat mendefinisikan pornografi secara jelas, 

sehingga terkadang membingungkan para aparat penegak hukum 

dalam menentukan batasan pornografi. 

Definisi pornografi dalam Black‟s Law Dictionary yaitu 

pornography, n. material (such as writings, photographs, erotic 

movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is 

designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected 

speech under the First Amandment unless it is determined to be 

legally obscene.3  

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 44   Tahun 2008  

Tentang Pornografi, pendefinisian pornografi sudah ditetapkan 

sebagai berikut:  

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak 
tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat 
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat.” 

 

                                                 
3
  Black‟s Law Dictionary, 1999. Seventh Edition, Bryan A. Garner Editor in Chief, ST. 

PAUL, MINN., 1999, WEST GROUP, hlm. 1181. 
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Pendefinisian Pornografi menurut Undang-Undang Pornografi 

lebih luas daripada pengertian secara sudut etimologis yang berasal 

dua kata Yunani, yaitu porneia (porneia) yang berarti seksualitas yang 

tak bermoral atau tak beretika (sexual immorality) atau yang popular 

disebut sebagai zinah; dan kata grafe yang berarti kitab atau tulisan. 

Pornografi menurut Undang-Undang Pornografi tidak hanya yang 

dimuat dalam kitab atau tulisan saja, namun juga dapat berupa 

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, 

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di 

muka umum.  

Dalam Undang-Undang Pornografi dikenal juga dengan istilah 

jasa pornografi yang didefinisikan sebagai berikut: 

„Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang 
disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui 
pertunjukan langsung, televise kabel, televise teresterial, radio, 
telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat 
kabar, majalah dan barang cetakan lainnya.‟ 
 
 

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Pornografi yang 

mecoba memberikan ketentuan terkait dengan batasan dan larangan 

yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis 

sanksi bagi yang melanggarnya, diharapkan dapat mencegah 

maraknya pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan produk 

pornografi yang sangat memprihatinkan pada saat ini, dalam rangka : 
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1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran 

agama; dan 

2. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, 

dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi. 

 

UU Pornografi telah melarang berbagai tindakan yang terkait 

dengan pornografi, namun dalam praktik untuk kepentingan-

kepentingan tertentu seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan 

juga digunakan  produk-produk tertentu yang menurut UU Pornografi 

termasuk kategori pornografi. Pengecualian atas larangan tindakan-

tindakan untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan 

kesehatan serta yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara 

yang khusus tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.  

Namun demikian kenyataan dalam masyarakat bangsa 

Indonesia yang bermacam ragam suku dengan nilai-nilai moral dan 

sosial yang beraneka ragam pula telah menimbulkan kesulitan 

tersendiri dalam pengaturan pornografi di Indonesia. Pembentukan 

UU pornografi yang mendasarkan pada nilai-nilai moral dan agama 

sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksudkan untuk 

mengarahkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 

bermoral dan dilandasi dengan nilai-nilai agama, tanpa dengan 

mengesampingkan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang telah 

hidup dalam komunitas masyarakat tertentu. Hukum dalam hal ini 
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menjadi alat untuk memperbaharui masyarakat yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur 

bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat 

setiap warga negara. Pendekatan terhadap hukum merupakan jalan 

ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial.4 

Hukum sebagai alat pembangunan lebih ditekankan kepada 

perkembangan hukum itu sendiri sebagai alat pembaharuan 

masyarakat (law as a tool of social engineering) sedangkan 

pembinaan atau perkembangan hukum  lebih mengarah pada 

penetapan bidang-bidang hukum mana yang dapat diperbaharui dan 

bidang-bidang mana yang sebaiknya dibiarkan dulu. 

Dalam tulisannya Daud Silalahi memaparkan:5 suatu 

pembentukan hukum dalam prosesnya terdapat ilmu-ilmu non-hukum 

yang sangat berperan.6 Menurut Mochtar Kusumaatmadja, dalam 

tulisannya yang berjudul ”Hukum Pembangunan yang Berpengaruh di 

Indonesia”, menjelaskan pentingnya peranan ilmu-ilmu non-hukum 

dalam pembentukan hukum pembangunan nasional. Dalam 

                                                 
4
  Lihat pandangan Roscoe Pound : law as a tool of social engineering, dalam Darji 

Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka 
Utama, 2006, hlm.130-131 

5
  Daud Silalahi, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk 

Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial Dan 
Ekonomi”, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum 
Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri, Denpasar, 14-18 Juli 2003 

6
   lihat  A. Chin & A. Choi, law, Law, Social sciences and public policy, 1998 
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tulisannya, yang berjudul “Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam 

Pembangunan Nasional”, di bawah sub-judul “Hukum dan Nilai-Nilai 

Sosial Budaya” mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial, 

tidak lepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, 

bahkan hukum itu sendiri merupakan pencerminan daripada nilai-nilai 

yang berlaku dalam masyarakat.  

Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 

dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang 

sesuai pula atau merupakan percerminan daripada nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat itu. Atas dasar pikiran ini, menurut Mochtar 

Kusumaatmadja, suatu masyarakat yang sedang dalam peralihan dari 

masyarakat tertutup ke suatu masyarakat terbuka, dinamis, dan 

modern nilai-nilai itupun sedang dalam perubahan pula. Dilihat dari itu, 

menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam pembangunan nasional yang 

terpenting bukanlah pembangunan dalam arti fisik, akan tetapi 

perubahan pada anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang mereka 

anut.  

Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum formil yang 

berupa undang-undang/peraturan perundang-undangan  lebih 

menonjol dibanding sumber hukum formil lainnya. Di Indonesia, 

undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, 
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pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan 

hukum terutama melalui perundang-undangan.7 

Dalam kaitannya dengan telah ditetapkannya Undang-undang 

Pornografi sebagai sarana pembaharuan hukum dalam menciptakan 

kepastian hukum dalam penindakan yang terkait dengan pornografi di 

Indonesia,  yang kemudian menjadi pokok persoalan yaitu bagaimana 

agar segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang 

Pornografi dapat dilaksanakan secara konsekuen dan optimal 

terutama dalam kaitannya dengan kasus yang terjadi saat ini sebagai 

dampak dari  perkembangan teknologi yang kian maju dan 

keberagaman suku, agama, budaya dan adat istiadat di Indonesia. 

 

B.  Permasalahan 

  Permasalahan yang menjadi bahasan dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan regulasi pornografi di beberapa Negara? 

2. Bagaimana pelaksanaan regulasi pornografi di Indonesia 

dihubungkan dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang mengarah kepada era konvergensi? 

3. Bagaimana pelaksanaan regulasi pornografi di Indonesia 

dihubungkan dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan 

adat istiadat? 

                                                 
7
  Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit, hlm. 89. 
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C. Ruang Lingkup Materi Yang Akan Ditulis 

Ruang lingkup kajian ini mencakup mengenai pelaksanaan 

regulasi pornografi di beberapa Negara, dan pelaksanaan regulasi 

pornografi di Indonesia dihubungkan dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang mengarah kepada era konvergensi 

dan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. 

 

D. Maksud dan Tujuan  

Kajian ini bermaksud memberikan sumbangsih pemikiran bagi 

pelaksanaan ketentuan yang tertuang dalam regulasi pornografi 

dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang mengarah kepada era konvergensi dan 

keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Tujuannya 

adalah agar regulasi pornografi dapat dilaksanakan secara optimal. 

 

E. Metode Penulisan 

1. Focus Penulisan 

Dalam penulisan ini focus yang menjadi perhatian adalah : 

a. Pelaksanaan regulasi pornografi di beberapa Negara; 

b. Pelaksanaan regulasi pornografi di Indonesia; 

c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

mengarah kepada era konvergensi dan pengaruhnya terhadap 

persoalan pornografi. 
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d. Persoalan-persoalan dan keberagaman suku, agama, budaya, 

dan adat istiadat dalam pengimplementasian Undang-undang 

Pornografi. 

 

2. Bahan Hukum 

 Dalam penulisan ini bahan hokum yang dijadikan sumber terdiri 

dari : 

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis sebagai hukum positif. Bahan hukum 

primer yang dijadikan bahan kajian adalah undang-undang 

dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan 

tentang pornografi. 

b. 2.. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak 

mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam berbagai 

bentuk penjelasan undang-undang, karya ilmiah hukum, 

doktrin hukum, yurisprodensi, dan dokumen hukum. 

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum kedudukannya 

memperjelas atau menjelaskan bahan hukum sekunder, 

misalnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sejenisnya.  

 

 

 



15 

 

3. Cara Pengumpulan bahan Hukum 

Untuk kepentingan penulisan ini, bahan hukum dikumpulkan 

melalui cara-cara sebagai berikut: 

a.  Studi pustaka 

Studi pustaka, yaitu mengkaji literatur-literatur, barbagai hasil 

penelitian    terdahulu terkait dengan permasalahan pornografi. 

 b. Studi dokumen 

 Yakni dengan mengkaji berbagai dokumen yang berupa 

peraturan, perundang-undangan, risalah sidang dan lain-lain yang 

berhubungan dengan tindak pidana pornografi dan juga mengkaji 

perundang-undangan yang telah tercantum di dalam bahan 

hukum primer. 

 c. Penelusuran melalui internet 

 Untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan juga dengan 

menggunakan sarana internet. 

 

4. Pendekatan  

Penulisan dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, 

yaitu dengan menggunakan sudut pandang undang-undang 

dipahami sebagai norma baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang mengikat 

masyarakat  dan kebiasaan dalam masyarakat terkait dengan 

tindak pidana pornografi 
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5. Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum 

Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum dilakukan setelah 

bahan hukum terkumpulkan, yakni dengan mengorganisasikan 

bahan-bahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca 

dan diinterpretasikan. Dalam Penulisan hukum ini dilakukan 

melalui tiga tahapan, yaitu interpretasi, konstruksi dan 

sistematisasi.  
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BAB II 

BENTUK REGULASI PORNOGRAFI 

 

A. Regulasi Pornografi di Beberapa Negara 

Pengaturan mengenai pornografi di Indonesia terdapat dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupuan pengaturan 

lain yang tersebar diluar KUHP. Demikian pula sifatnya, dapat berupa 

pelarangan penuh maupun pembatasan.  

 Demikian pula halnya dengan pengaturan di berbagai 

Negara, mengatur berbagai hal  dengan pelarangan dan 

pembatasan. Regulasi pornografi di beberapa negara terkait 

pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di tempat 

dan dengan cara yang khusus, dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Amerika Serikat 

Di Amerika serikat Publikasi terhadap materi pornografi 

hanya dilarang di tingkat federal dengan syarat harus memenuhi 

kriteria kecabulan berdasarkan Miller-test. Pornografi anak (usia 

di bawah 18 tahun) juga dilarang, dengan ancaman 15 – 30 

tahun. Produk pornografi juga tidak boleh dijual untuk anak yang 

berusia di bawah 18 tahun8. 

                                                 
8
 Berdasarkan laporan Komisi Pornografi dari Jaksa Penuntut Umum AS tahun 

1986, dalam Bagian Ketiga Bab 7 tentang Rekomendasi untuk Penegakan Hukum, perlu 
perlindungan khusus bagi anak-anak, terutama dengan cara mengatur pembatasan 
waktu (edar), pembatasan tempat, dan pembatasan display/promosi terhadap materi 
pornografi. 
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Di Wichita, Kansas, materi pornografi harus diatur 

sedemikian rupa di "blinder racks" sehingga 2/3 sampulnya tidak 

dapat terlihat bebas. Di Minneapolis, Minnesota, aturannya lebih 

keras daripada Kansas.Dinyatakan bahwa produk demikian 

harus setiap saat & dimana saja yang memungkinkan anak-

anak melihatnya, harus dibungkus rapat-rapat. Di Virginia, 

diharuskan membuat counter khusus dewasa untuk 

menempatkan produk pornografi dan melarang anak-anak yang 

belum dewasa memasuki counter tersebut. 

Bisnis pornografi dilakukan di tempat dan dengan cara 

yang khusus, diserahkan kepada masing-masing negara 

bagiannya, dan untuk perijinan pengembangan bisnis pornografi 

(berorientasikan seks) tidak dilarang, namun diatur dengan 

pembatasan-pembatasan khusus yang dituangkan dalam 

ordinanc masing-masih pemerintah kota negara bagian 

tersebut. Berikut adalah beberapa pemerintah kota yang 

mengatur lebih lanjut mengenai pengembangan bisnis 

berorientasi seks : 

a. Kota Coweta Negara Bagian Georgia9  

Pengembangan bisnis yang berorientasi seksual 

secara resmi diatur dalam Code of Ordinance County of 

Coweta Georgia, Chapter 18 tentang Business, Article VII 

                                                 
9
  www.coweta.ga.us, website resmi pemerintah kota Coweta Negara Bagian Georgia 

http://www.coweta.ga.us/
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tentang Sexual Oriented Business. Ordinance ini mengatur 

mengenai pelaksanaan kepentingan bisnis yang 

berorientasi seksual. Pemerintah kota Coweta, Negara 

Bagian Georgia, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan 

bisnis ini, dengan tujuan dan demi kepentingan memajukan 

kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum warga 

kota. Dijelaskan pula dalam Ordinance ini, bahwa 

pengaturan bisnis yang berorientasi seks, tidak serta merta 

melindungi secara hukum pendistribusian material yang 

bersifat cabul, namun ditegaskan bahwa pengaturan ini 

dilakukan untuk membatasi akses perolehan material 

tersebut.  

Bisnis yang berorientasi seksual meliputi dan 

termasuk pada:menawarkan untuk dijual atau disewakan 

buku, majalah, barang cetak secara periodikal, foto, film, 

gambar hidup (motion picture), kaset video, compact disk, 

video digital, atau representasi lainnya yang memamerkan 

secara visual aktivitas seksual yang spesifik, atau area 

anotomi tubuh pada toko buku atau toko video dewasa, 

menawarkan pertunjukan dewasa, klub malam, restoran 

atau bar yang menggunakan pramusaji dengan tampilan 

semi telanjang.  
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Secara garis besar pengaturan bisnis yang berorientasi 

seksual dalam ordinance ini adalah sebagai berikut : 

- Surat Izin / Lisensi ; Bisnis ini mewajibkan adanya surat 

izin / lisensi dari pihak yang berwenang. Surat izin / 

lisensi ini berlaku juga, baik bagi pihak pengembang 

bisnis, maupun karyawan operasional bisnis tersebut. 

Pengajuan permohonan penerbitan dan atau 

perpanjangan surat izin juga wajib melampirkan 

deskripsi mengenai dimana lokasi bisnis ini akan 

dijalankan termasuk sketsa gambar penggunaan 

gedung dan atau lantai bangunan untuk bisnis tersebut. 

- Biaya ; Pengajuan bisnis ini dikenakan biaya dengan 

standard berbeda, yang besarnya biaya tergantung dari 

kepentingan pengajuannya (pengajuan ijin awal atau 

untuk perpanjangan surat izin). 

- Masa berlaku10 ; surat izin / lisensi berlaku 1 tahun 

kalender dan perpanjangan surat ijin harus dilakukan 

minimal 90 hari sebelum masa berlakunya surat ijin 

tersebut habis. 

                                                 
10

  Sec. 18-246.  Expiration and renewal of license. 
 (a)   Each license shall remain valid for a period of one calendar year from the date of 

issuance unless otherwise suspended or revoked. Such license may be renewed only 
by making application and payment of a fee as provided in this article. 

 (b) Application for renewal of an annual license should be made at least 90 days 
before the expiration date of the current annual license, and when made less than 90 
days before the expiration date, the expiration of the current license will not be 
affected. 



21 

 

- Pengawasan ; selama bisnis ini berjalan, pihak yang 

berwenang berhak untuk melakukan inspeksi sewaktu-

waktu terhadap penggunaan bisnis tersebut 

sebagaimana pengajuan awalnya dan diatur dalam 

ordinance ini. 

- Jam operasional11 ; waktu operasional bisnis ini dibatasi 

yaitu dibawah pukul 00.00 dan atau setelah pukul 06.00 

setiap harinya. 

- Lokasi bisnis12 ;  (i) lokasi bisnis harus berjarak 1000 

kaki dari lokasi lain dari bisnis yang sama, (ii) lokasi 

bisnis harus berjarak 1000 kaki dari sekolah, institusi 

religi (tempat ibadah), taman umum, fasilitas rekreasi, 

pusat perawatan sehari-hari, atau tanah maupun area 

yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal. 

 

 

 

                                                 
11

  Sec. 18-251.  Hours of operation. 
 No sexually oriented business shall be or remain open for business between 12:00 

midnight and 6:00 a.m. on any day. 
12

  Sec. 18-259.  Location of sexually oriented businesses. 
 (a) It shall be unlawful to establish, operate, or cause to be operated a sexually 

oriented business in Coweta County, unless said sexually oriented business is at 
least: 

 (1)  One thousand feet from any parcel occupied by another sexually oriented 
business or by any establishment licensed by the State of Georgia to sell alcohol at 
the premises; and 

 (2)  One thousand feet from any parcel occupied by a school, religious institution, 
public park, recreation facility, licensed day-care center, or property used or zoned for 
residential purposes. 
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b. Laketown Negara Bagian Utah  

Pengaturan pengembangan pornografi oleh 

Pemerintah Kota Laketown, Negara Bagian Utah diatur 

dalam Ordinance 103 Sexual Oriented Business. Ordinance 

ini, sebagaimana tertuang dalam pembukaannya, 

menetapkan perijinan dan pengaturan bisnis yang 

berorientasi seksual dengan tujuan untuk meminimalisir 

dampak negatif sehingga memajukan kesehatan, 

keselamatan dan kesejahteraan umum baik pemilik bisnis 

ini dan karyawan yang bekerja di tempat bisnis tersebut, 

maupun wargakota dan peduduk kota ini.  

Secara garis besar pengaturan bisnis yang 

berorientasi seksual dalam ordinance ini adalah sebagai 

berikut ; 

a. Definisi Bisnis yang berorientasi seksual13 ; (1) Toko 

buku atau video orang dewasa, (2) Kabaret dewasa, (3) 

Motel dewasa, (4) Teater gambar gerak dewasa, (5) 

Toko perhiasan dan perlengkapan seksual, (6) agen 

escort, (7) Salon Pijat, (8)  Klub malam, (9) studio foto 

artis telanjang, (10) Ruang dansa terbuka, (11) Sauna, 

                                                 
13

  Section 2.B. 3 : Sexually Oriented Business: Any of the following: (a) Adult Book or 
Video Store; (b) Adult Cabaret; (c) Adult Motel; (d) Adult Motion Picture Theater; (e) 
Adult Smoking or Sexual Paraphernalia Store; (f) Escort Agency; (g) Host or Hostess 
Establishment; (h) Massage Parlor; (i) Nude Artist or Photography Studio; (j) Open 
Dance Hall; (k) Sauna, Hot Tub, or other Similar Health or Body Improvement or 
Enjoyment Enterprise; or (l) any combination of the foregoing. 
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Pemandian air panas, atau perawatan kesehatan atau 

tubuh maupun bisnis hiburan lainnya yang merupakan 

kombinasi dalah satu bisnis ini. 

b. Perijinan ; Pengembangan bisnis ini harus 

mendapatkan ijin dari petugas berwenang baik untuk 

ijin usaha maupun ijin bagi karyawan yang bekerja di 

tempat tersebut. 

c. Syarat-syarat  ; Usia minimum yang mendapatkan ijin 

untuk memasuki area bisnis ini adalah 18 tahun dan 

berlaku bagi karyawan yang bekerja di tempat ini pula, 

pelarangan penjualan minuman keras kecuali telah 

mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yaitu 

Michigan Liquor Control Commision, pelarangan 

penggunaan bisnis untuk prostitusi,  

d. Waktu operasional bisnis14 ;  Bisnis ini beroperasi dari 

Senin -Sabtu setelah pukul 10.00 pagi, dan tidak 

diijinkan beroperasi pada hari minggu dan atau libur 

nasional. 

e. Masa berlakunya ijin usaha ; 1 tahun dari tanggal 

dikeluarkannya ijin, dan dapat diperpanjang dengan 

                                                 
14

  Section 4.A.7 : No Sexually Oriented Business shall be open to do business before 
10:00 a.m. Monday through Saturday, or after 10:00 p.m. Monday through Saturday. 
No Sexually Oriented Business shall be open to do business on any Sunday or legal 
holiday. 
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mengajukan aplikasi paling lambat 30 hari sebelum 

masa berlakunya ijin usaha habis. 

f. Lokasi usaha ; berjarak 500 kaki dari lokasi taman kota. 

 

2. Kanada 

Terdapat larangan untuk penjualan produk pornografi 

kepada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, namun 

demikian tidak ada undang-undang khusus yang mengontrol 

distribusi produk pornografi tersebut. Impor produk pornografi 

juga dilarang berdasarkan obscenity laws. Penayangan film 

dewasa oleh beberapa stasiun televisi hanya dilakukan selepas 

tengah malam. Film dewasa hanya diiklankan & dijual di 

beberapa toko di Yonge Street Toronto. Orang yang berusia di 

bawah 18 tahun dilarang juga tampil dalam film porno. 

Pornografi anak juga dilarang. 

Industri pornografi Kanada dipusatkan di Montreal, Quebec 

yang merupakan industri ketiga terbesar di dunia setelah Los 

Angeles dan Amsterdam. Daerah penjualan produk pornografi 

juga dilokalisir. 

3. Amerika Latin 

Produksi pornografi dibatasi, khususnya peredaran film 

pornografi bajakan dari Amerika dan Eropa. Brazil merupakan 

satu-satunya negara Amerika Latin yang terbuka untuk 
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pembuatan film porno. Namun demikian, pornografi anak tetap 

dilarang. Penjualan majalah & film porno harus dilakukan 

dengan cara menutup sampulnya sehingga tidak terlihat secara 

gamblang oleh publik. Penjualannya juga hanya dapat dilakukan 

kepada orang yang berusia 18 tahun ke atas (sebagaimana 

juga diatur demikian di Mexico). Namun demikian, penegakan 

hukumnya lemah. 

4. Mesir 

Mesir melakukan pemberantasan dan pelarangan 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengeksploitasian 

seks. Hal ini secara tegas dijalankan oleh Pemerintah Mesir 

dengan melakukan penutupan akses terhadap situs-situs 

internet yang mengandung unsur pornografi. Dalam ketentuan 

Hukum Pidana Negara Mesir, sebagaimana tertuang dalam Act 

No. 58 of 1937 pada artikel 178 ditetapkan bahwa ”Siapa saja 

yang memproduksi dan mendapatkan dengan tujuan untuk 

memasarkan, mendistribusikan, mempertunjukan untuk hiburan  

atau menawarkan material yang di print, file, hiburan, gambar 

grafik atau ukiran, lukisan tangan, foto, tanda atau artikel 

lainnya atau gambar yang mana bertentangan kesusilaan 
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secara umum akan dikenakan  hukuman penjara diatas 2 tahun 

dan atau denda sebesar 5000 dan 10000 pounds Mesir”.15 

5. Bulgaria 

Produksi dan distribusi pornografi dikategorikan sebagai 

suatu kejahatan. Namun dibolehkan distribusi pornografi di toko-

toko tertentu dan penayangan oleh televisi setelah jam 11 

malam. Kenyataannya, hanya pornografi anak yang dilarang. 

Penjualan pornografi kepada anak-anak di bawah 18 tahun 

dilarang. Pornografi dalam media majalah & tabloid (termasuk 

produk impor) semakin berkembang, terutama setelah 

runtuhnya komunisme tahun 1989. 

6. Denmark 

Denmark menjadi negara pertama yang membolehkan 

pornografi sejak tahun 1969. Sebelumnya, pornografi dalam 

bentuk tulisan dilarang hingga tahun 1967. Sejak tahun 1980 

pornografi anak dilarang. Menyebarkan pornografi kepada anak 

usia di bawah 15 tahun (semula 18 tahun) dilarang. Larangan ini 

juga diikuti dengan pengaturan tentang penempatan pornografi 

jauh dari pandangan anak-anak, tidak boleh menjual pornografi 

kepada anak usia di bawah 15 tahun. 

                                                 
15

  Act No. 58 of 1937(Penal Code), Article 178 of the Code stipulates as follows:  “A 
penalty of up to two years in prison and/or a fine of between 5,000 and 10,000 
Egyptian pounds shall be imposed on anyone who produces or procures for the 
purpose of marketing, distributing, leasing, advertising or offering printed matter, files, 
pictures, advertisements, graphic or engraved images, hand-made drawings, 
photographs, signs, or any other articles or images which offend against public 
decency 
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7. Finlandia 

Pornografi anak & kekerasan dilarang di Finlandia. 

Penjualan pornografi bebas dilakukan di semua toko, kecuali 

majalah yang hanya dapat dibeli oleh anak berusia 15 tahun ke 

atas dan hardcore pornografi yang hanya untuk pembeli berusia 

18 tahun ke atas. 

8. Perancis, 

Film porografi diberi kode khusus ”X” dan hanya boleh 

ditayangka di bioskop-bioskop tertentu yang tidak boleh ditonton 

anak-anak.Untuk urusan ini Perancis dikawal oleh suatu sistem 

Hukum yang saling kait mengkait. Secara umum terbagi dua 

yaitu Judicial law yang terdiri dari:16 

a. Undang-undang sipil (“droit civil”) 

b. Undang-undang kriminal(“droit pénal”). 

dan yang kedua adalah Administrative law, yaitu terdiri dari : 

a. Hukum administratif (“droit administratif”) 

b. Hukum konstitutional(“droit constitutionnel”). 

Pengaturan pornografi termasuk dalam undang-undang 

kriminal. Penegakan Hukum di perancis dikawal polisi dan 

beberapa badan pemerintah lain. 17Materi kekerasan dan 

pornografi ditandai dengan x-rated dan hanya bisa ditayangkan 

oleh tempat-tempat tertentu dan tidak boleh dilihat oleh setiap 

                                                 
16

     http://en.wikipedia.org/wiki/Law_in_France 
17

   http://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_France 



28 

 

orang.Dalam hal industri ini, ada pajak khusus dari pendapatan 

material pornografi yaitu 33% untuk film X-rated, 50% untuk 

service pornografi online.Klasifikasi ini ditentukan oleh Conseil 

d’État yang merupakan salah satu badan dalam pengawas 

penegakan hukum di Perancis .18 Setiap pelanggaran terhadap 

hal ini diatur dalam Article 227-24 du Code pénal, yaitu denda 

sekitar 75OOO sampai 375000 euro atau hukuman penjara. 

Sejak tahun 1994 ada penambahan yaitu setiap penyalur materi 

pornografi cetak harus memverifikasi usia pembelinya, dan 

pornografi pada acara televisi hanya pada televisi yang 

berbayar dan menyediakan decoder khusus yang memiliki kode 

akses untuk mengaktifkannya kemudian untuk para penyedia 

akses internet harus ada parental control yang bisa 

menghilangkan akses ke situs-situs yang terkait dengan 

pornografi.19Intinya adalah, di perancis ini ada UU yang jelas-

jelas mengatur dengan tegas peredaran materi pornografi 

secara ketat dan pelaksanaannya diawasi. Sedangkan untuk 

perlindungan anak sudah diatur secara detil di undang-undang 

sipil (droit civil). 

9. Jerman 

Menyediakan  hardcore pornografi dilarang bagi anak 

dibawah 18 tahun. Toko-toko yang menjual pornografi harus 

                                                 
18

   http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_in_France 
19

   http://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie 
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mencegah dan melarang anak di bawah 18 tahun melihat 

display atau bahkan masuk. Toko-toko tersebut juga dapat tidak 

memajang produk pornografi sama sekali agar anak-anak dapat 

masuk & melihat produk lain. Website pornografi harus 

membuat verifikasi kedewasaan bagi penggunanya yang 

berusia di atas 18 tahun. 

10. Yunani 

Produk pornografi dapat diperoleh dengan mudah, meski 

ada larangan bahwa pornografi hanya boleh untuk orang 

dewasa dan harus diberi tanda ”X”. Tidak ada larangan lain 

untuk distribusi & penggunaan pornografi.  

11. Hungaria 

Dilarang menjual atau memperlihatkan pornografi kepada 

anak di bawah 18 tahun, namun demikian sampul majalah tidak 

dilarang menampilkan gambar alat kelamin. 

12. Irlandia 

Tidak ada aturan yang melarang pornografi selain pornografi 

anak. Film porno hanya boleh dilihat oleh orang yang berusia 18 

tahun ke atas. 

13. Itali 

Menyebarkan gambar atau video porno kepada anak 

usia di bawah 18 tahun dilarang. Penjual harus meminta bukti 

kepada pembeli bahwa ia berusia lebih dari 18 tahun. Namun 
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demikian, hal ini tidak berlaku bagi majalah semi porno seperti 

Playboy. Dalam praktik oleh agen-agen penjual surat kabar, 

diterima kebiasaan untuk tidak menjual pornografi kepada anak 

usia di bawah 16 tahun.Penyebaran film porno hanya boleh 

dilakukan melalui pemasaran tertutup berdasarkan pesanan. 

Berdasarkan UU No. 23 tanggal 6 Agustus 1990 dan UU No. 

203 tanggal 30 Mei 1995, dilarang menyiarkan film porno di 

stasiun televisi biasa, kecuali oleh TV kabel & satelit yang 

memiliki fitur kontrol orang tua yang pembayarannya 

berdasarkan pay per view. Siaran TV biasa hanya dapat 

menayangkan pornografi ringan / erotisme tanpa pengkodean 

antara jam 11 malam – 7 pagi. 

14. Belanda 

Pornografi anak dilarang di Belanda. Majalah porno dijual 

bebas di penjual surat kabar. Film pornografi ringan hanya 

boleh untuk yang berusia 16 tahun, dan pronografi berat untuk 

18 tahun ke atas. 

15. Turki 

Negara Islam pertama yang memproduksi film porno. 

Sampai tahun 1980, gambar porno di bioskop dilarang. Sejak 

tahun 2004, mulai ada pembatasan terhadap pornografi di Turki. 

Pelarangan dilakukan terhadap semua bentuk promosi gambar, 

termasuk iklan, yang memuat gambar setengah telanjang 
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(misalnya iklan pakaian renang). Pada bulan Mei 2006 

pemerintah telah melarang siaran kepada 4 saluran televisi, 

yaitu Playboy TV, Exotica TV, Adult Channel dan Roque TV 

dengan alasan membahayakan dan merusak nilai-nilai budaya 

Turki. Pada 9 Agustus 2008 telah diupayakan UU yang 

melarang penjualan pornografi kepada orang yang berusia 

kurang dari 16 tahun. 

16. Inggris 

Sampai tahun 1999 pornografi berat dalam bentuk video 

dilarang, namun kemudian dibolehkan dengan syarat diimpor 

oleh perorangan, bukan untuk didistribusikan. Video khusus 

dewasa dengan kode R18 hanya boleh dijual di toko yang 

memiliki ijin khusus, tetapi majalah pornografi berat dijual bebas 

di agen surat kabar. Pornografi anak dilarang untuk dimiliki, 

dibuat dan disebarkan dengan ancaman pidana 10 tahun 

penjara. 

16.1  District Wychavon, Inggris 

Wychavon adalah distrik pemerintahan lokal di 

Worcestershire, Inggris. Di Wychavon terdapat Regulasi 

Dewan Distrik yaitu Schedule 3, Para 13 Act 1982 yang 

mengatur persyaratan standar bagi bisnis seks (toko seks 

(sex shop) dan sinema sex (sex cinema)) untuk 

mendapatkan izin dari Dewan Distrik. Regulasi tersebut 
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mengatur persyaratan atas penyelenggaraan dan 

manajemen, barang-barang yang boleh disediakan, 

penampilan luar dari lokasi yang digunakan, dan kondisi 

serta penataan lokasi yang digunakan. Pengaturannya 

yaitu antara lain sex shop tidak boleh digunakan sebagai 

sex cinema tanpa izin terlebih dahulu. Orang yang 

berusia dibawah 18 tahun dilarang bekerja pada bisnis 

seks dan masuk ke dalam lokasi bisnis seks. Seluruh 

benda seks yang dipajang untuk di jual, sewa, tukar atau  

pinjam didalam sex shop harus ditandai secara jelas 

bersama dengan harganya. 

Pengelola bisnis seks harus menyediakan tanpa biaya, 

sejenis literatur gratis tentang konseling masalah seksual 

yang diterbitkan oleh institusi penyuluhan resmi, dan 

diletakkan pada tempat yang sejajar dengan kasir.Terkait 

penampilan luar lokasi, diatur bahwa tidak boleh terlihat 

dari luar yaitu pemajangan (display), iklan, kata, huruf, 

model, tanda, papan nama, pemberitahuan, alat, 

representasi, gambar, tulisan, atau hal-hal lainnya, 

kecuali: 

a. Pemberitahuan yang ditempel pada pintu masuk 

sehingga dapat dilihat oleh orang yang mendekati 

lokasi tanpa harus masuk terlebih dahulu yang 
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bertuliskan ”PERINGATAN – Orang-orang yang 

melewati tanda pemberitahuan ini akan melihat 

material yang dapat dianggap tidak sopan. Dibawah 

usia 18 tahun tidak boleh masuk.” 

b. Pemberitahuan yang menyatakan waktu buka lokasi 

dimaksud; dan 

c. Tulisan ”Private Shop” atau ”Adult Shop” tanpa 

tambahan tulisan lain kecuali atas izin Dewan. 

Tampak dalam lokasi tidak boleh terlihat oleh orang yang 

berlalu lalang di luar. Pintu dan jalan masuk yang tidak 

boleh diakses umum harus ditandai dengan tulisan 

”private”. Pintu keluar dari lokasi tersebut harus 

dilengkapi pintu yang dapat menutup secara otomatis. 

Perubahan atau penambahan baik internal maupun 

eksternal dan permanen maupun sementara terhadap 

struktur, pencahayaan atau penataan dari lokasi tidak 

dapat dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan 

Dewan. 

16.2 Dacorum Borough Council 

Dacorum Borough adalah distrik pemerintahan lokal di 

Hertfordshire, Inggris. Peraturan Annex B Dewan Distrik 

Dacorum Borough mengatur hal-hal yang hampir serupa 

dengan Regulasi Dewan Distrik Wychavon. Beberapa hal 
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yang berbeda diantaranya yaitu sex Cinema dan sex 

Shop hanya boleh beroperasi/buka mulai pukul 09.00 

sampai dengan 18.00, dan tidak boleh buka pada hari 

minggu atau hari libur nasional. 

Nama orang yang bertanggungjawab atas manajemen 

dari lokasi sex Cinema dan sex Shop harus terpampang 

dengan jelas didalam lokasi, dan film atau video yang 

tersedia didalam lokasi harus mendapatkan sertifikat dari 

Lembaga Sensor Film Inggris. 

16.3  Wiltshire Council 

Wiltshire adalah sebuah county di Inggris. Melalui 

regulasi perizinan bisnis seks berdasarkan Paragraf 13 

dari Third Schedule Misscelaneous Provisions Act 1982, 

diatur masalah penyelenggaraan usaha bisnis seks yang 

meliputi sex cinema dan sex shop. 

Regulasi tersebut antara lain mengatur bahwa izin tidak 

dapat diberikan kepada sex shop yang berlokasi: 

1. dekat perumahan 

2. dekat, atau terletak pada rute akses ke dan dari, 

sekolah, area bermain, nursery, children centre, atau 

tempat sejenis lainnya. 

3. di area perbelanjaan keluarga 

4. dekat tempat peribadatan 
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5. dekat fasilitas umum atau gedung publik, termasuk 

namun tak terbatas pada kolam renang umum, lokasi 

istirahat, taman umum, pusat perkumpulan anak 

muda dan rumah penampungan. 

6. dekat bangunan bersejarah atau atraksi wisata. 

Lokasi bisnis seks tidak boleh buka pada Good Friday, 

hari natal dan setiap hari minggu, kecuali dari pukul 

10.00 sampai dengan 16.00 pada dua hari minggu 

sebelum hari natal. Sedangkan pada hari lainnya boleh 

buka dari pukul 09.00 sampai dengan 21.00. 

Didalam sex shop tidak boleh terdapat fasilitas untuk 

menonton televisi, video, DVD, film, suara, kaset atau 

rekaman yang diproduksi oleh perusahaan non-Inggris 

atau oleh perusahaan pernyiaran non-langganan. 

 

17. Republik Rakyat Cina 

Pendistribusian dan produksi materi pornografi di negara 

RRC secara keras dilarang oleh negara tersebut. Hal ini 

sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Hukum Pidana RRC 

(Criminal Law of People`s of Republic of China) dan Judicial 

Interpretation No. 11 2004. Judicial Interpretation No 11 Tahun 

2004 merupakan ketetapan hukum untuk menginterpretasikan 

bunyi pasal 363 dan 364 Hukum Kriminal RRC, terhadap 
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penyalahgunaan penggunaan internet atau sarana komunikasi 

lainnya.  

Judicial Interpretation No 11 (2004)20 berlaku dengan 

ketentuan berikut ini ;  

- Mereka yang memproduksi, membuat salinan, menjual atau 

mendistribusikan lebih dari 20 video pornografi (film, 

pertunjukan atau kartun) 

- Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau 

mendistribusikan lebih dari 100 file audio pornografi  

- Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau 

mendistribusikan lebih dari 200  publikasi pornografi 

elektronik, gambar, artikel, pesan singkat, dll 

- Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau 

mendistribusikan informasi elektronik pornografi yang telah 

di log on (kunjungi) oleh 10.000 kali atau lebih  

- Mereka yang memproduksi membuat salinan, menjual atau 

mendistribusikan informasi elektronik dalam form 

membership (keanggotaan) dengan anggota 200 orang atau 

lebih.  

- Mereka yang mengenakan biaya pada hiburan, biaya 

keanggotaan, dengan keanggotaan 200 orang atau lebih 

                                                 
20

  www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws 
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- Mereka yang mengenakan biaya pada hiburan, biaya 

keanggotaan, atau biaya lainnya atas penggunaan informasi 

elektronik pornografi, yang mana penghasilan ilegal tersebut 

adalah 10.000 RMB atau lebih. 

- Mereka yang tidak memenuhi semua kriteria diatas, namun 

memenuhi setengah atau lebih kriteria standar diatas atau 

berdampak pada akibat yang serius. 

- Siapa saja yang menggunakan ruang chat, forum, pesan 

singkat, email dan lain sebagainya.  

 

Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran 

sebagaimana diatur dalam Judicial Interpretation tersebut diatas 

akan mengacu pada Section 9 mengenai Crimes of 

Manufacturing, Trafficking in and Disseminating Pornografic 

Articel ( Artikel 363 dan 364 Hukum Kriminal RRC)21 berikut ini ; 

a. Article 363 (Paragraf 1) ; Siapapun yang memproduksi, 

menduplikatkan, menyelundupkan atau mendistribusikan 

artikel pornografi dengan tujuan mendapatkan keuntungan 

akan dikenakan hukuman penjara sampai dengan 3 tahun, 

hukuman kriminal atau pengawasan, dan dikenakan denda ; 

dalam kondisi kasus yang serius, pelanggar dapat dikenakan 

hukuman penjara 3 – 10 tahun serta denda, dalam kondisi 

                                                 
21

  www.com-law.net/findlaw/crime/criminallaw1.html 
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kasus yang sangat serius sekali, pelanggar dikenakan 

hukuman penjara 10 tahun atau seumur hidup, dan denda 

atau penyitaan hak milik (property) 

b. Article 363 (Paragraf 2) ; Siapapun yang mempublikasikan 

buku pornografi dan dilakukan secara periodik, akan 

dikenakan hukuman penjara maksimum 3 tahun, tahanan 

kriminal atau pengawasan serta denda. 

c. Article 364 (Paragraf  1) ; Siapapun yang mendistribusikan di 

lingkungan untuk buku-buku pornografi dan dilakukan secara 

periodik, film, video, kaset radio, gambar atau artikel 

pornografi lainnya, dalam kondisi kasus yang serius 

dikenakan hukuman penjara sampai dengan 2 tahun, 

tahanan kriminal atau pengawasan. 

d. Article 364 (Paragraf 2) ; Siapapun yang mengorganisir 

pertunjukan film pornografi atau video atau audio-video 

dikenakan hukuman penjara sampai dengan 3 tahun, 

tahanan kriminal atau pengawasan dan pengenaan denda, 

dalam kondisi kasus yang serius, pelanggar akan dikenakan 

hukuman penjara 3-10 tahun, serta dikenakan denda. 

e. Article 364 (Paragraf 3) ; Siapapun yang memproduksi atau 

menduplikatkan film pornografi atau video, atau kaset audio 

dan mengorganisirkan pertunjukan tersebut akan dikenakan 

hukum sebagaimana diatur dalam paragraf kedua diatas. 
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f. Article 364 (Paragraf 4) ; Siapapun yang mendistribusikan 

artikel pornografi kepada orang yang belum dewasa atau 

dibawah 18 tahun akan dikenakan hukuman yang lebih berat 

lagi.   

18. Hongkong 

Sebagai salah satu wilayah administrasi Republik Rakyat 

China, pengaturan mengenai produksi dan distribusi materi-

materi cabul juga menjadi sesuatu yang dilarang oleh 

pemerintah Hongkong. Pengaturan tersebut dapat ditemukan 

dalam Kompilasi Ordinance Hongkong khususnya Chapter 390 

dengan judul Control of Obscene and Indecent Articles 

Ordinance pada section 21 yang mengatur tentang Prohibition 

on Publishing Obscene Articles . 22 

Secara garis section 21 ordinance ini mengatur bahwa 

dilarang untuk menerbitkan, berusaha untuk memiliki dengan 

tujuan untuk menerbitkan, mengimpor dengan tujuan untuk 

menerbitkan article cabul dengan atau tanpa diketahui olehnya 

bahwa article tersebut adalah cabul. Barang siapapun yang 

melakukan hal tersebut diatas akan dikenakan denda hingga $ 

1000000 atau 3 tahun penjara.23 

                                                 
22

  www.legislation.gov.hk 
23

  Chapter 390 Section 21 of Hongkong Ordinance : PART IV OFFENCES : Subject to 
subsection (2) any person who (a) publishes; (b) possesses for the purpose of 
publication; or (c) imports for the purpose of publication, any obscene article, whether 
or not he knows that it is an obscene article, commits an offence and is liable to a fine 
of $1000000 and to imprisonment for 3 years. 
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19. Malaysia 

Sama sekali melarang penjualan dan penggunaan pornografi. 

20. Pilipina 

Sama sekali melarang penjualan dan penggunaan 

pornografi. Mungkin tidak banyak yang menduga, tetapi negara 

itu memiliki Republic Act No 7610 yang mereka undangkan 

pada 1993. Isi regulasi tersebut, antara lain, melarang tindakan 

mempekerjakan atau memaksa anak-anak di bawah usia 18 

tahun melakukan kegiatan cabul atau pertunjukan tidak pantas. 

Kegiatan yang dilarang itu baik pertunjukan langsung, terekam 

di dalam keping video, atau menjadi model dalam publikasi 

cabul dan materi pornografi. Urusan pornografi dan (porno)aksi 

di Filipina, diatur dalam Republic Act No 7610 tahun 1993, di 

Inggris dalam Protection of Children Act yang dikeluarkan tahun 

1978 –yang di dalamnya termuat kriminalisasi tindakan 

mengambil, mendistribusikan, memamerkan atau memiliki foto 

tidak pantas. 

21. Singapura 

Sama sekali melarang penjualan dan penggunaan 

pornografi. Singapura itu keras sekali dalam menangani 

masalah pornografi.Kita tidak akan menjumpai barang-barang 

pornografi yang dijual secara terbuka di Singapura. Majalah 

Playboy dan Penthouse tidak akan dapat ditemukan di 



41 

 

Singapura.Bahkan Singapura mengeblok akses ke situs-situs 

internet yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai 

Singapura. Salah kita selama ini adalah menganggap bahwa tak 

ada yang bisa diregulasi dari internet. Jadi ada sebuah list 

tentang hal-hal yang terlarang dalam soal pornografi dan ada 

hal yang masih dimungkinkan. Beda dengan Eropa Barat yang 

hanya membatasi distribusi, peredarannya dan akses terhadap 

terhadap pornografi.Singapura yang menyatakan diri negara 

sekuler sangat ketat mengatur televisi dan media massa. Tidak 

ada play boy disana.  

22. Thailand 

Pornografi dalam segala bentuk adalah dilarang. 

Pembuatan, penyebaran dan penggunaan dengan maksud 

mempertontonkan kepada masyarakat luas merupakan tindakan 

kriminal. Namun demikian, pemilikan untuk penggunaan sendiri 

tidak dilarang. 

23. Vietnam 

Sama sekali melarang penjualan dan penggunaan pornografi. 

Pornografi dianggap merusak nilai-nilai budaya Vietnam. 

24. Jepang 

Masalah ponografi diatur dalam article 175 of Japenese Penal 

Code. Negeri Matahari Terbit itu melarang tercetaknya gambar 
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alat kelamin orang dewasa, persetubuhan, dan rambut alat 

kelamin di setiap media yang dibaca publik secara terbuka.  

 

25. Indonesia 

Indonesia pernah disebut sebagai The heaven of pornography 

(Surga Pornografi). Produk bisa diperoleh di mana pun dan 

tidak ada pembatasan atas siapa pun untuk mengkonsumsi dan 

mengedarkannya.Konsumen tak perlu bersusah-payah 

mencarinya, sebab penjual dengan proaktif datang menawarkan 

ke pintu-pintu mobil atau ke kantor-kantor, penjual juga tak 

mempedulikan usia si pembeli. Konsumen yang berbaju 

seragam sekolah pun tak akan ditolak saat membeli produk-

produk pornografi seperti majalah, DVD/VCD,walaupun di 

labelnya jelas tercantum kategori yang hanya untuk dikonsumsi 

khalayak dewasa.  

 

Selain bentuk pelarangan dan pembatasan, terdapat juga 

pengecualian pornografi dalam kegiatan tertentu seperti pendidikan 

dan kesehatan yang dilakukan berbagai Negara, seperti : 

 1. Amerika Serikat  

Sebagai negara yang terkenal dengan nilai-nilai budaya 

yang cenderung  permissive dan sangat menjunjung tinggi 

kebebasan berekspresi, Amerika Serikat juga mempunyai 
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regulasi pornografi, seperti pengaturan terhadap Child 

Obscenity and Pornography Prevention Act of 2002. Lewat the 

First Amandment-nya negara ini sangat melarang obscenity 

ataupun pornografi yang melibatkan anak-anak di bawah umur 

(child pornography).  

Pornografi didefinisikan sebagai materi yang 

menunjukkan hal-hal seksual untuk tujuan menimbulkan 

rangsangan mencakup kecabulan atau obscenity.Karena terdiri 

atas beberapa negara bagian,regulasi pornografi di tiap-tiap 

negara bagian berbeda-beda.Walaupun demikian ada yang 

disebut standar komunitas dan karena merupakan negara yang 

sangat luas dan relatif heterogen,maka standar komunitas 

antara satu wilayah dengan wilayah lain pun berbeda-beda. 

Misalnya di negara bagian Utah yang sangat konservatif akan 

susah menemukan media porno seperti majalah Playboy namun 

keadaan ini berbeda dengan negara bagian San Francisco. 

Terdapat beberapa definisi yang dipakai untuk definisi 

pornografi dalam  regulasi pornografi di Amerika: 

- Merriam-Webster‟s Dictionary of Law : 

 “Material that depicts erotic behavior and is intended to 

cause sexual excitement” 
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- The People‟s Law Dictionary :  

“Pictures and/or writings of sexual activity intended solely 

to excite lascivious feelings of a particularly blatant and 

aberrational kind, such as acts involving children, animals, 

orgies, and all types of sexual intercourse” 

 - West‟s Encyclopedia of American Law :  

“The representation in books, magazines, photographs, 

films, and other media of scenes of sexual behavior that 

are erotic or lewd and are designed to arouse sexual 

interest”; “the depiction of sexual behavior that is intended 

to arouse sexual excitement in its audience” 

- Heinle‟s Newbury House Dictionary of American English 

(2003) :  

defined pornography as “obscene writings, pictures, or 

films intended to arouse sexual desire”. 

 

Pembuatan Undang-Undang di Amerika Serikat dibuat 

dan kawal oleh : United States Department of Justice (DOJ) 

yaitu “Cabinet department in the United States government 

designed to enforce the law and defend the interests of the 

United States according to the law and to ensure fair and 

impartial administration of justice for all Americans”.24 Secara 

                                                 
24

 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Justice 
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umum untuk mengatur pelaksanaan pengawasan terhadap 

materi pornografi terdapat beberapa produk hukum terkait 

pornografi yaitu yang dikenal dengan Child Abduction 

Prevention Act (CAPA) pada tahun 1996 yang dalam 

perkembangannya terjadi beberapa kali pengetatan 

materi.Undang-Undang tentang pornografi di internet yaitu 

amandemen terhadap CAPA, yaitu antara lain menjelaskan detil 

virtual child porn, yaitu dengan keluarnya Children’s Online 

Protection Act (COPA) tahun 2003. Bahkan pada tahun yang 

sama, disetujui pula pinalti penjara 2-4 tahun untuk nama 

domain internet yang menyesatkan untuk digunakan 

memperlihatkan material pornografi .25  

Kesemua produk hukum pendukung perlindungan 

terhadap pornografi disatukan dalam paket The Uniform Child 

Abduction Prevention Act (“UCAPA”) yang dibuat oleh 

National Conference of Commissioners on Uniform State Laws 

tahun 2006 dan kemudian diadopsi oleh seluruh negara bagian 

Amerika Serikat dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan 

keadaan setempat. Sedang untuk hardcore pornography 

dimasukkan kedalam undang-undang pidana negara 

ini.Disebutkan bahwa pornografi merupakan terminologi legal 

pada level federal. Kecuali dua terminologi yaitu “hardcore 

                                                 
25

 http://www.out-law.com/ 
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pornography” dan “child pornography“. Apa atau siapa yang 

terkait dengan dua terminologi ini akan kena jeratan hukum 

(penjara minimum 15 tahun sampai 30 tahun).26 

 Walaupun terkesan dilegalkan namun pemerintah 

Amerika Serikat tetap mengkhawatirkan dampak 

pornografi.Pemerintah Amerika Serikat memproklamasikan 

week of pornography tahun 2003 sebagai pernyataan eksistensi 

pemerintah dalam melindungi pernikahan, keluarga dan anak 

dari pornografi27. Intinya Undang-Undang Pornografi di negara 

ini adalah perlindungan terhadap anak-anak dan juga terkait 

perlindungan orang dewasa terhadap kekerasan seksual28. 

1.1 Georgia29 

Ketentuan hukum Negara Georgia mengenai kategori 

material yang menggambarkan perbuatan cabul 

sebagaimana terdapat dalam Section 2 (b) Senat Bill 631 

yang disahkan tanggal 1 Juli 2006 yang merupakan 

amandemen Official Code dinyatakan bahwa : 

“The material depicts or describes, in a patently offensive 

way, sexual conduct specifically defined in subparagraphs 

(A) through (E) of this paragraph: 

(A) Acts of sexual intercourse, heterosexual or homosexual, 

normal or perverted, actual or simulated; 

(B) Acts of masturbation; 

                                                 
26

 http://en.wikipedia.org/wiki/Pornography_in_the_United_States 
27

 http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/10/20031025-1.html 
28

 http://en.wikipedia.org/wiki/Pornography_addiction 
29

  Georgia General Assembly at www.legis.ga.gov 

http://www.legis.ga.gov/
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(C) Acts involving excretory functions or lewd exhibition of 

the genitals; 

(D) Acts of bestiality or the fondling of sex organs of animals; 

or 

(E) Sexual acts of flagellation, torture, or other violence 

indicating a sadomasochistic sexual relationship.” 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, cakupan perbuatan cabul 

adalah meliputi dan termasuk: 

a. Setiap perbuatan berhubungan seksual, baik itu 

heteroseksual maupun homoseksual, normal atau yang 

menyimpang, nyata ataupun disimulasikan;  

b. Setiap perbuatan masturbasi; 

c. Setiap perbuatan yang menggunakan fungsi pencernaan 

atau setiap pertunjukan cabul dari alat kelamin; 

d. Setiap perbuatan yang bersifat kebinatangan atau 

kegemaran akan organ kelamin binatang; atau 

e. Setiap perbuatan berupa penyiksaan diri atau kekerasan 

lainnya yang menindikasikan hubungan seksual yang 

menggunakan kekerasan; atau 

f. Setiap alat yang didesign atau dipasarkan yang 

mempunyai kegunaan utama untuk mensimulasikan alat 

kelamin manusia.  
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Ketentuan tersebut diatas dikecualikan dalam hal 

penggunaan material tersebut untuk kalangan terbatas. 

Section 2 (e) Georgia SB 631 menyatakan : 

“It is an affirmative defense under this Code section that 

selling, lending, renting, leasing, giving, advertising, 

publishing, exhibiting, or otherwise disseminating the 

material was restricted to: 

(1) A person associated with an institution of higher learning, 

either as a member of the faculty or a matriculated 

student, teaching or pursuing a course of study related to 

such material; or 

(2) A person whose receipt of such material was authorized 

in writing by a licensed medical practitioner or 

psychiatrist.” 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dibolehkan penggunaan 

materi kecabulan oleh : 

a. Seseorang yang tergabung dalam sebuah lembaga 

pendidikan tinggi, baik sebagai akademisi maupun 

mahasiswa, mengajar atau menuntut ilmu yang 

berhubungan dengan materi-materi yang di kategorikan 

sebagai perbuatan cabul  

b. Seseorang yang menerima materi-materi yang 

dikategorikan sebagai perbuatan cabul, telah secara 

resmi dan tertulis diijinkan oleh pelaksana medis atau 

psikiater  
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1.2 Ohio30 

Ketentuan hukum Negara Bagian Ohio yang merevisi Title 

ke- 29 Crime Code negara tersebut, menyatakan bahwa : 

“No person, with knowledge of the character of the material 

or performance involved, shall do any of the following: 

(1) Create, reproduce, or publish any obscene material, 

when the offender knows that the material is to be used 

for commercial exploitation or will be publicly 

disseminated or displayed, or when the offender is 

reckless in that regard; 

(2) Promote or advertise for sale, delivery, or dissemination; 

sell, deliver, publicly disseminate, publicly display, 

exhibit, present, rent, or provide; or offer or agree to sell, 

deliver, publicly disseminate, publicly display, exhibit, 

present, rent, or provide, any obscene material; 

(3) Create, direct, or produce an obscene performance, 

when the offender knows that it is to be used for 

commercial exploitation or will be publicly presented, or 

when the offender is reckless in that regard; 

(4) Advertise or promote an obscene performance for 

presentation, or present or participate in presenting an 

obscene performance, when the performance is 

presented publicly, or when admission is charged; 

(5) Buy, procure, possess, or control any obscene material 

with purpose to violate division (A)(2) or (4) of this 

section.” 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang dilarang 

untuk: 

a. Menghasilkan, memproduksi ulang, atau 

mempublikasikan material yang bersifat cabul, dimana 

tersangka mengetahui material tersebut digunakan 

untuk kepentingan ekspolitasi secara komersil atau 

                                                 
30

  2907.32 Pandering Obscenity, Effective since 1996 
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akan disebarkan atau secara sembrono melakukan 

perbuatan tersebut; 

b. Mempromosikan atau mengiklankan termasuk 

menyetujui untuk menjual,mengirimkan atau 

menyebarkan material yang bersifat cabul;  

c. Menghasilkan, mengarahkan, atau memproduksi 

sebuah pertunjukan  cabul, dimana tersangka 

mengetahui penggunaannya untuk kepentingan 

eksploitasi secara komersil atau akan disebarkan atau 

secara sembrono melakukan perbuatan tersebut;  

d. Menyelenggarakan pertunjukan cabul sebagai 

presentasi atau mengahdiri atau mengambil bagian 

dalam pertunjukan tersebut, dimana pertunjukan 

tersebut dilakukan dihadapan publik; 

e. Membeli, memiliki atau menguasai material yang 

bersifat cabul dimana hal tersebut bertujuan untuk 

kepentingan sebagaimana diatur dalam huruf b dan d di 

atas. 

Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 2907.32 Pandering 

Obscenity dinyatakan sebagai berikut: 

“It is an affirmative defense to a charge under this 

section, that the material or performance involved was 

disseminated or presented for a bona fide medical, 

scientific, educational, religious, governmental, judicial, 

or other proper purpose, by or to a physician, 
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psychologist, sociologist, scientist, teacher, person 

pursuing bonafide studies or research, librarian, 

clergyman, prosecutor, judge, or other person having a 

proper interest in the material or performance.” 

 

Berdasarkan Pasal 2907.32 (B) Pandering Obscenity 

tersebut, ketentuan Pasal 2907.32 tersebut dikecualikan 

Demi kepentingan medis yang dapat dipercaya atau 

dipertanggungjawabkan, demi kepentingan ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, pemerintah, pengadilan, 

atau tujuan yang patut lainnya yang dilakukan oleh dokter, 

ahli kemasyarakatan, ilmuwan, pengajar atau seseorang 

yang menuntut ilmu atau melakukan penelitian, pustakawan, 

pendeta, penuntut umum, hakim, atau pihak lainnya yang 

mempunyai tujuan yang patut dalam penggunaan material 

tersebut.31 

1.3 California 

Ketentuan hukum Negara Bagian California mengenai 

kategori perbuatan cabul sebagaimana terdapat dalam 

California Penal Code adalah :32 

a. Sexual intercourse, including genital-genital, oral-genital, 

anal-genital, or oral-anal, whether between persons of 

the same or opposite sex or between humans and 

animals 

b. penetration of the vagina or rectum by any object 

                                                 
31

  2907.32 (B) Pandering Obscenity, Effective since 1996.  
32

  California Penal Code Section 311.3 (b) 
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c. Masturbation for the purpose of sexual stimulation of the 

viewer 

d. Sadomasochistic abuse for the purpose of sexual 

stimulation of the viewer 

e. Exhibition of the genitals or the pubic or rectal area of 

any person for the purpose of sexual stimulation of the 

viewer 

f. Defecation or urination for the purpose of sexual 

stimulation of the viewer 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, kategori perbuatan cabul 

meliputi dan termasuk : 

a. Hubungan badan (hubungan seksual) termasuk 

hubungan alat kelamin ke alat kelamin, penggunaan oral 

– alat kelamin, anus – alat kelamin atau oral – anus baik 

dengan pasangan berlawanan jenis kelamin maupun 

dengan sesama jenis kelamin atau antara manusia 

dengan binatang 

b. Penetrasi vagina atau dubur dengan penggunaan alat 

apapun; 

c. Masturbasi untuk tujuan stimulasi seksual penonton. 

d. Kepuasan seks dengan menggunakan kekerasan untuk 

tujuan stimulasi penonton.  

e. Mempertontonkan bagian bawah badan atau dubur 

seseorang untuk tujuan stimulasi penonton. 

f. Pembuangan kotoran dengan tujuan stimulasi penonton. 
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Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dan bagi 

(California Penal Code Section 311.1 (b); 

“But, moreover in the section 311.1 (b), section 311.2 

(b), 311.3 (c) that this section does not apply for the 

purpose law enforcement and prosecuting agencies in 

the investigation and prosecution of criminal offenses or 

to legitimate medical, scientific, or educational activities, 

or to lawful conduct between spouses.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dikecualikan berlakunya 

Pasal 311.2 (b) dan 311.3 (c) adalah penggunaan pornografi 

yang bertujuan untuk : 

1. bertujuan untuk melakukan penegakan hukum. 

2. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan investigasi dan 

penuntut atas pelanggaran hukum. 

3.  kepentingan pengobatan, penelitian atau aktivitas 

pendidikan yang sah. 

4. yang secara sah menurut hukum untuk melakukan 

perbuatan layaknya suami istri.  

Salah satu sekolah yang terdapat California (Temecula 

Valley Unified School District) menilai bahwa dibutuhkan 

informasi yang akurat sehubungan dengan perlunya 

pendidikan kesehatan seksual sejak dini bagi anak sekolah. 

Hal ini kemudian diimplementasikan dalam pembuatan 

kurikulum terkait dengan hal tersebut dan dituangkan dalam 

Administrative Regulation of Temecula Valley Unified School 

District.Asas yang kemudian dituangkan dalam aturan 
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administrasi menyangkut pendidikan kesehatan seksual 

tersebut adalah dengan menekankan bahwa pendidikan 

kesehatan seksual sejak dini mempunyai  kontribusi untuk 

mengurangi resiko penyebaran penyakit menular seksual 

(STD) termasuk HIV dan AIDS. Pendidikan seksual sejak 

dini tersebut diatur pula dalam California Education Code 

(51931) yang mendefinisikan : 

“Comprehensive Health Education means education 

regarding human development and sexuality, including 

education on pregnancy, family planning and sexually 

transmitted diseases.Parent/Guardian Notification and 

Excuse.” 

 

2. Inggris 

Regulasi pornografi di Inggris diatur dalam Obscene 

Publications Act, 1959 (Chapter 66). UU ini ditujukan untuk 

memberikan perlindungan terhadap literatur yang memberikan 

publikasi terhadap materi-materi yang bersifat cabul dan 

penegasan hukum yang terkait dengan pornografi.33Menurut UU 

ini, sebuah artikel dianggap sebagai cabul, bilamana hal tersebut 

menimbulkan dampak buruk atau dampak dari artikel-artikel 

tersebut secara keseluruhan cenderung untuk merusak moral 

                                                 
33

  Obscene Publications Act, 1959, Chapter 66, Art. 1.3 For the purposes of this Act a 
person publishes an article who— 

 (a) distributes, circulates, sells, lets on hire, gives, or lends it, or who offers it for sale 
or for letting on hire; or 

 (b) in the case of an article containing or embodying matter to be looked at or a 
record, shows, plays or projects it 
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seseorang dengan membaca, melihat dan mendengar material 

tersebut.34  

Menurut UU ini, seseorang yang menyebarkan material 

cabul tersebut, dapat dikenakan denda atau penjara 6 bulan – 3 

tahun.35 

Pengecualian atas dilakukannya publikasi materi-materi 

yang bersifat cabul, menurut Section 4 of Obscene Publication 

Act 1959 (Chapter 66) adalah : 

“A person shall not be convicted of an offence against public 

good. section two of this Act, and an order for forfeiture shall 

not be made under the foregoing section, if it is proved that 

publication of the article in question is justified as being for 

the public good on the ground that it is in the interests of 

science, literature, art or learning, or of other objects of 

general concern.” 

 

Berdasarkan Section 4 of Obscene Publication Act 1959 (Chapter 

66) tersebut, seseorang tidak dapat dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam UU ini, dalam hal telah terbukti bahwa 

publikasi artikel tersebut digunakan untuk keperluan kepentingan 

umum dan dengan dasar bagi kepentingan ilmu pengetahuan, 

                                                 
34

  Obscene Publications Act, 1959, Chapter 66, Art. 1.1 : For the purposes of this Act 
an article shall be deemed Test of to be obscene if its effect or (where the article 
comprises two or obscenity more distinct items) the effect of any one of its items is, if 
taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, 
having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained 
or embodied in it. 

35
  Obscene Publications Act, 1959, Chapter 66, Art. 2.1 : Subject as hereinafter 

provided, any person who, whether for gain or not, publishes an obscene article shall 
be liable— 

 (a) on summary conviction to a fine not exceeding one hundred pounds or to 
imprisonment for a term not exceeding six months; 

 (b) on conviction on indictment to a fine or to imprisonment for a term not exceeding 
three years or both. 
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literature, seni, atau pembelajaran dengan disertai pendapat ahli 

dari artikel-artikel tersebut.  

 

3. Turki 

Pornografi di Turki diatur dalam Penal Code of Turkey, Seventh 

Section. Dalam Pasal 226 ayat (1) dari Penal Code diatur: 

Any person who involves in an unlawful act; 

a) By allowing a child to watch indecent scene or a product, or 

to or hear shameful words, 

b) By displaying these products at places easy to reach by 

children, or reading the contents of these products, or  

letting other to speak about them, 

c) By selling or leasing these product in such a way open for 

public review, 

d) By selling, offering or leasing these products at places other 

than the markets nominated for sale of these product, 

e) By gratuitously supplying or distributing these products 

along with other goods or services, 

f) By making advertisement of these products, 

is punished with imprisonment from six months to two years. 

 

Pasal 226 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang 

mempublikasikan tontonan yang tidak senonoh, kalimat atau 

artikel melalui media elektronik dan media cetak dikenakan 

hukuman penjara 6 bulan – 3 tahun. 

Pasal 226 ayat (2) mengatur khusus mengenai pelibatan anak-

anak dalam kegiatan pornografi. Selengkapnya dinyatakan 

bahwa: 

“The persons who publicize indecent scenes, words or 

articles through press and broadcast organs or act as 
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intermediary in publication of the same is punished with 

imprisonment from six months to three years.” 

 

Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan 

anak-anak dalam memproduksi tontonan yang tidak senonoh 

kalimat atau artikel, dihukum 5-10 tahun penjara.  

Kegiatan impor produk pornografi diatur dalam Pasal 226 ayat (3), 

yang mengatur bahwa : 

“Any person who uses children in production of indecent 

scenes, words or articles is punished with imprisonment from 

five years to ten years, and also imposed punitive fine up to 

five thousand days. Any person who engage in import, 

duplication, transportation, storage , export of these 

products, or presents the same to other’s use, is punished 

with imprisonment from two years to five years, and also 

imposed punitive fine up to five thousand days.” 

 

Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang yang terlibat 

dalam kegiatan import, penduplikatan, transaksi produk-produk 

yang demikian, dikenakan 2-5 tahun penjara. 

Selanjutnya Pasal 226 ayat (4) mengatur : 

“Any person who produces products containing audio-visual 

or written material demonstrating abnormal sexual 

intercourse by using sex, or with animals, or body of a death 

person , and engages in import sale, transportation storage 

of the same and presents such material to other’s use, is 

punished with imprisonment from one year to four years.”  

 

 Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi 

hal-hal yang mengandung baik secara audiovisual maupun 

tulisan, mengenai materi-materi yang mempertunjukan kegiatan 
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seksual intercourse yang tidak normal dengan menggunakan 

binatang atau mayat, atau memperdagangkan hal tersebut, 

dihukum penjara 1 – 4 tahun penjara.  

Publikasi terhadap pornografi diatur dalam Pasal 226 ayat (5), 

yang menyatakan bahwa : 

“Any person who publicizes the contents of the products 

mentioned in third and fourth subsections through press and 

broadcast organs, or acts as intermediary in publication of 

the same, or lets children to read, hear or see this material is 

punished with imprisonment from six months to ten years, 

and also imposed punitive fine up to five thousand days.” 

 

Diatur dalam ketentuan tersebut bahwa setiap orang yang 

mempublikasikan muatan-muatan tersebut, baik melalui media 

cetak atau elektronik, atau membiarakan anak-anak membaca, 

mendengar, atau melihat materi yang demikian, dihukum penjara 

6 bulan – 10 tahun penjara.  

Artikel 226 ayat (7) dari Penal Code of Turkey, Seventh Section 

mengatur pengecualian dalam hal-hal tersebut digunakan untuk 

kepentingan seni, ilmu pengetahuan, dan literatur guna 

menghindari anak-anak mendapatkan material yang demikian. 

Lebih jelasnya, dinyatakan : 

“Excluding third subsection, the provisions of this article may 

not be applicable for the works of art which are produced for 

scientific, artistic or literary purposes in order to avoid 

children to reach such material.” 
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B. Regulasi Pornografi di Indonesia  

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam 

Pasal 289 KUHP  yang menyatakan:  

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan 

perbuatan yang  menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 

pidana penjara paling  lama sembilan tahun."  

 

Pengaturan tentang delik kesusilaan di dalam KUHP 

menggolongkan jenis tindakan pidana kesusilaan, penggolongan 

tindak pidana kesusilaan tersebut yakni: 

a. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni pasal 

281 s.d. 303 Bab 14 Buku ke 2 KUHP. 

b. Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni 

Pasal 532 s.d. 547   Bab 6 Buku 3 KUHP.36 

 

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam KUHP bukanlah 

pembatasan namun pelarangan penuh. 

Pasal 281: 

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah: 

                                                 
36

 dalam RUU KUHP yang sedang dalam pembahasan hanya mengelompokkan dalam 1 
(satu) bab dengan judul tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan. 
Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam 
pasal 467 s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP. 
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a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar 

kesusilaan; 

b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang 

ada di situ bertentang dengan kehendaknya, melanggar 

kesusilaan. 

 

Pasal 282 : 

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau 

menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda 

yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau 

barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan 

atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, 

gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam 

negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri,atau 

memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-

terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, 

menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa 

diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat 

ribu lima ratus rupiah. 

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 

menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda 

yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan 
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maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan 

dimuka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, 

meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki 

persediaan, ataupun barang siapa secara terang- terangan 

atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, 

menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, 

diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga 

bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar 

kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 

ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaa, dapat 

dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu 

rupiah. 

  

 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers 

 Pasal 5 ayat (1) 

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini 

dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan 

masyarakat serta asas praduga tak bersalah. 
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 Pasal 13 ayat (10 huruf a : 

Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat 

merendahkan suatu agama dan atau mengganggu kerukunan 

hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa 

kesusilaan masyarakat. 

 

 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

Pasal 36 ayat (5) : 

Isi siaran dilarang : 

a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; 

b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, 

penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau 

c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan. 

  Pasal 46 ayat (3) huruf d: 

  Siaran iklan niaga dilarang melakukan : 

Hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan masyarakat dan 

nilai-nilai agama; 

 Pasal 48 ayat (4) : 

Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang 

sekurang-kurangnya berkaitan dengan : 

a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; 

b. Rasa hormat terhadap hal pribadi; 

c. Kesopanan dan kesusilaan; 
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d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme; 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak  

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak,dalam Ketentuan pidananya secara luas telah mengatur 

sanksi pidana kejahatan terhadap anak, termasuk diskriminasi, 

penelantaran, kekejaman, kekerasan dan ancaman kekerasan, 

penganiayaan, pemaksaan persetubuhan, perbuatan cabul, 

memperdagangkan, menjual atau menculik anak, serta 

mengeksploitasi seksual anak dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain. Sebagai tambahan materi tersebut 

juga telah dimuat dalam the Optional Protocol to the Convention 

on the Rights of the Child on the Sale of Children Prostitution and 

Child Pornography, dimana Indonesia pada 24 September 2001 

tercatat sebagai Negara Pihak yang menandatangani Protokol 

Opsional ini. 

Pornografi adalah satu bentuk illicit materials yang dapat 

membahayakan perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu dasar hukum yang jelas untuk melindungi anak-

anak dari masalah pornografi.Sebagai perbandingan, USA 

memiliki Child Obscenity and Pornography Prevention Act of 

2002. Di Inggris ada Obscene Publications Act 1959, dan 
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Obscene Publications Act 1964 yang masih berlaku sampai 

sekarang, yang mengatur dan membatasi substansi atau gagasan 

dalam media yang mengarah kepada pornografi. 

 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  

Undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai 

pornografi adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

Pengertian pornografi menurut pasal 1 angka 1 UU Pornografi 

adalah:  

“… gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 

atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 

norma kesusilaan dalam masyarakat.”  

 

Pasal yang meliputi larangan dan pembatasan perbuatan yang 

berhubungan dengan pornografi sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 4 yakni:  

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 

pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang 

menyimpang; 

b. kekerasan seksual; 

c. masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan; 

e. alat kelamin; atau 
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f. pornografi anak. 

 

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi 

diancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan 

paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar37 . 

 

Pasal 44 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa 

pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 

peraturan perundang-undangan yang mengatur atau 

berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

Undang ini.  

 

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: 

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan 

yang mengesankan ketelanjangan; 

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; 

atau 

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun 

tidak langsung layanan seksual. 

 

                                                 
37

 Lihat : UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 29. 
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Tabel 
Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pornografi38 

 
No. Pasal Unsur Tindak Pidana Pidana 

   1.  Pasal 30 Setiap orang yang memproduksi, 
membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebar-
luaskan, menyiarkan, mengimpor, 
mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, 
atau menyediakan pornografi 

pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun atau pidana denda 
paling sedikit Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam  
miliar rupiah).  

 

   2. Pasal 31 Setiap orang yang menyediakan 
jasa pornografi 

pidana penjara paling singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 6  
(enam)  tahun  atau  pidana  denda  
paling  sedikit  Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah).  
 

3.  Pasal 32 
  

Setiap orang yang melibatkan 
anak 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun atau pidana denda 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak 
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima 
ratus juta rupiah). 
 

4.  Pasal 33 Setiap orang yang meminjamkan 
atau mengunduh pornografi 

pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah).  
 
 

5.  Pasal 34 Setiap orang yang 
memperdengarkan, 
mempertonton kan, 
memanfaatkan, memiliki, atau 
menyimpan produk pornografi 

 

pidana paling lama 6 (enam) tahun 
atau pidana denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah) 

  6.  Pasal 35 Setiap orang yang mendanai  
atau memfasilitasi 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun atau pidana denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp7.500.000.000,00 
(tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 
 
 
 

                                                 
38

 Lihat : UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khusus sanksi pidana. 
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  7.  Pasal 36 Setiap orang yang dengan 
sengaja  
atau atas persetujuan dirinya  
menjadi objek atau model  
yang mengandung muatan 
pornografi 
 

pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

  8.  Pasal 37 Setiap orang yang menjadikan 
orang  
lain sebagai objek atau model  
yang mengandung muatan 
pornografi 

pidana penjara paling  singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun atau pidana denda 
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp6.000.000.000,00 (enam  miliar 
rupiah). 
 

  9.   Pasal 38 Setiap orang yang 
mempertontonkan diri atau 
dipertontonkan  dalam 
pertunjukan atau di muka umum 
yang menggambarkan 
ketelanjangan, eksploitasi 
seksual, persenggamaan, atau 
yang bermuatan pornografi 
lainnya. 
 

dipidana  dengan pidana penjara 
lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana 
denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) 
 
 
 
 
 

  10.  Pasal 38 Setiap orang yang 
mempertontonkan diri atau 
dipertontonkan  dalam 
pertunjukan atau di muka umum 
yang menggambarkan 
ketelanjangan, eksploitasi 
seksual, persenggamaan, atau 
yang bermuatan pornografi 
lainnya 
 

dipidana  dengan pidana penjara 
lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana 
denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) 

  11.  Pasal 39 Setiap orang yang mengajak, 
membujuk, memanfaatkan, 
membiarkan, menyalahgunakan 
kekuasaan atau memaksa anak 
dalam menggunakan produk atau 
jasa pornografi 

pidana penjara paling  singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 6  
(enam)  tahun  atau  pidana  denda  
paling  sedikit  Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah).  

  12.  Pasal 40 Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, dan 
Pasal 38 melibatkan anak 
dipidana dengan pidana yang 
sama dengan pidana 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, dan 
Pasal 38  
 

ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
maksimum ancaman pidananya. 
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6. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

 

 Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik juga tidak terdapat istilah pornografi, tetapi “muatan 

yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang 

melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 

ayat (1) UU ITE mengenai Perbuatan yang Dilarang, yaitu; 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 

kesusilaan.”  

 

 Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan 

pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp 1 milyar39.  

 Dalam pasal 53 UU ITE, dinyatakan bahwa seluruh peraturan 

perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan 

tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE 

tersebut. 

 

7. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 

UU Perfilman yang disahkan pada 8 September 2009 

merupakan pengganti UU No.8/1992 tentang Perfilman. UU 

                                                 
39

 Lihat : Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Pasal 45 ayat (1). 
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Perfilman ini selaras dengan UU Pornografi, yaitu . "tidak boleh 

menonjolkan pornografi, eksploitasi sosial”. Meskipun 

demikian, beberapa pasal memerlukan penjelasan lebih lanjut 

misalnya Pasal 6 UU Perfilman berisi: film yang menjadi unsur 

pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang 

mengandung isian: a. mendorong khalayak umum melakukan 

kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika 

dan zat adiktif lainnya, b. menonjolkan pornografi, c. 

memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, suku, 

antar ras dan antar golongan, d. menistakan, melecehkan dan 

atau menodai nilai-nilai agama, e. mendorong khalayak umum 

melakukan tindakan melawan hukum dan atau merendahkan 

harkat dan martabat manusia. 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Lembaga Sensor Film  

 

Dalam UU Perfilman Pasal 86 dikatakan bahwa : Lembaga 

sensor film harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun 6 

(enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

Oleh karena itu sebelum lembaga sensor film dibentuk, 

berdasarkan pasal 87, yaitu semua peraturan perundang-

undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan 

http://vibizdaily.com/detail/polhukam/2009/09/07/ruu_perfilman_lindungi_film_dari_pornografi_rokok
http://vibizdaily.com/detail/polhukam/2009/09/07/ruu_perfilman_lindungi_film_dari_pornografi_rokok
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) dinyatakan 

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum 

diganti dengan  peraturan yang baru berdasarkan Undang-

Undang ini40. Demikian juga halnya dengan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film 

dinyatakan masih tetap berlaku. 

Berdasarkan PP Lembaga Sensor Film, Bagian-bagian yang 

perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film 

dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah : 

a. Adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau 

mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, 

samping, atau dari belakang; 

b. Close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik 

dengan penutup atau tanpa penutup; 

c. Adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang 

berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan 

penuh birahi; 

d. Adegan , gerakan atau suara persenggamaan atau yang 

memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia 

maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara 

terang-terangan atau terselubung; 

e. Gerakan atau perbuatan onani, lesbian, hono atau oral sex; 

                                                 
1. 

40
 Lihat : UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 86 dan 87. 

 



71 

 

f. Adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, yang 

dapat menimbulkan birahi. 
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BAB III 

IMPLIKASI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI 

 

A. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Tidak diragukan bahwa perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi di dunia pada saat ini tengah mengalami perubahan 

yang sangat pesat dan tidak terbantahkan bahwa pada satu sisi 

berdampak positif bagi kehidupan masyarakat namun juga 

membawa ekses negatif juga dalam masyarakat. Salah satu hal 

yang cukup meresahkan adalah dampak negatif perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi terhadap pornografi.Dalam 

kaitannya dengan pornografi,misalnya adalah kemudahan dalam 

mengakses pornografi yang dapat dilakukakan oleh siapa saja, 

bahkan anak-anak dibawah umurpun dapat mengakses dengan 

mudah tanpa adanya perlindungan dari pemerintah. Diskusi atau 

pembicaraan tentang pornografi akan terus menjadi bahan yang 

menarik mengingat masalah pornografi tersebut mempunyai usia 

yang sama tuanya dengan peradaban manusia di muka bumi.  

Pada dasarnya hal-hal yang menyangkut masalah seksual 

seperti pornografi  selalu menarik perhatian setiap orang yang dalam 

bahasa jurnalistik hal ini disebut dengan human interest. Kenyataan 

ini yang di baca oleh beberapa orang untuk kemudian menjadikan 

pornografi sebagai aset bisnis yang menguntungkan.Terlebih 
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dengan segala kemudahan yang diberikan oleh perkembangan 

teknologi informasi sangat memungkinkan mereka untuk 

meminimalisir modal usaha dan dapat meluaskan jaringan bisnis 

mereka hingga ke wilayah yang tak terhingga, seperti penyediaan 

situs-situs porno.  

Ketersediaan akses terhadap situs porno tidak hanya 

dinikmati oleh pemilik situs porno, namun juga menjadi bagian dari 

aset usaha yang menguntungkan bagi penyedia jasa (pemilik 

web)namun turut dinikmati juga oleh pengusaha warnet. Total 

pendapatan pertahun yang didapatkan dari industri pornografi di 

dunia adalah sekitar 97 miliar USD, ini setara dengan total 

pendapatan perusahaan besar di Amerika yaitu: Microsoft, Google, 

Amazon, eBay, Yahoo!, Apple, Netflix and EarthLink. Hal tersebut 

menunjukkan betapa dahsyatnya industri pornografi di dunia.  

Berdasarkan hasil survey ternyata Indonesia adalah 

pengakses atau konsumen situs porno terbanyak. Sehingga 

Indonesia terkenal dengan surganya pornografi  karena setiap 

produk pornografi yang di jual ke Indonesia mempunyai konsumen 

yang banyak. Selain produk pornografi yang dijual melalui dunia 

maya atau internet, bagi mereka yang ingin memuaskan mata 

dengan penampilan wanita yang lebih vulgar, majalah asing dengan 

harga miring juga tersedia. Mulai dari majalah yang terbilang soft 

seperti Maxim atau For Him Magazine (FHM) hingga yang tergolong 
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porno seperti Hustler, Penthouse serta Playboy, yang dapat 

diperoleh dengan harga yang masih masuk akal atau dapat 

dikategorikan murah.  

Perkembangan teknologi dan informasi juga memudahkan 

perbanyakan produk pornografi dengan harga yang murah sehingga 

ketersediaan hasil pornografi dalam bentuk kepingan Digital 

Versatile/Video Disc (DVD) maupun Video Compact Disk (VCD ) 

porno dapat diperoleh dengan harga yang sangat murah. Misalnya 

sebagai perbandingan satu keping DVD atau VCD porno dapat 

diperoleh dengan harga sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000,-), atau 

bahkan dengan harga Rp. 10.000,- dapat konsumen dapat 

menadapatkan 3 keping video porno.41 Harga semurah itu bisa 

terjadi karena teknologinya yang dipergunakan untuk membuatnya 

juga sangat murah.  

Memang beberapa isu yang terkait dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam pornografi antara lain 

kemudahan proses produksi, manipulasi serta penyebaran atau 

mengunduh dan mengakses pornografi. Sebagaimana telah dibahas 

diatas bahwa kemudahan yang terjadi misalnya dalam hal proses 

produksi atau pembuatan hal-hal yang bersifat pornografi dengan 

adanya perkembangan teknologi informasi menjadi lebih 

mudah,seperti perubahan dari analog ke digital, misalnya dengan 

                                                 
41

 Sigi. sctv 
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menggunakan kamera digital atau kini dengan telepon 

seluler.Sehingga proses dokumentasi pornografi menjadi begitu 

mudah dilakukan, setiap saat orang dapat mengabadikan banyak 

peristiwa mulai dari peristiwa biasa,acara yang monumental seperti 

pernikahan, kelahiran, ulang tahun, atau hingga ke hal-hal yang 

bersifat pribadi. 

Kemudahan proses ini juga yang sering disalahgunakan oleh 

pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil 

keuntungan bagi diri pribadi mereka.Misalnya dengan penyebaran 

gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi yang 

seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi publik seperti kasus 

penyebarluasan video porno yang diduga melibatkan artis Ariel 

Peterpan dan Luna Maya juga Cut tari, selain itu terdapat juga 

beberapa kasus rekayasa foto maupun video, terutama yang 

melibatkan artis-artis terkenal seolah-olah foto dan video itu milik 

artis-artis tertentu yang dipasang dengan tampilan seksi dan 

menarik, sehingga menjadi berita yang menghebohkan. Hasil 

rekayasa itulah yang dapat dipakai sebagai komoditas bisnis dan 

dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada juga pihak-pihak yang 

secara iseng dengan hidden camera mengambil gambar maupun 

video orang lain di tempat-tempat umum maupun secara 

tersembunyi, tentunya yang mereka ambil adalah gambar yang tidak 

layak untuk di konsumsi publik atau gambar yang bersifat pribadi. 



76 

 

Berbagai pertanyaan yang muncul dalam kaitannya pornografi 

dibidang teknologi informasi, dapatkah pornografi yang 

memanfaatkan dunia maya tersebut diatur oleh negara? pertanyaan 

yang sederhana, namun cukup kompleks untuk 

menyelesaikannya.Pengaturan internet terhadap material pornografi 

sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak 

(software) yang membuat pengguna tidak bisa mengunjungi situs 

porno. Selain itu, bisa juga dilakukan blokir dengan bantuan pihak 

Internet Service Provider (ISP). Namun, dengan kondisi ISP yang 

begitu banyak, dan banyak jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui, 

penutupan secara nasional menjadi persoalan yang tidak mudah 

untuk dilakukan. Pemblokiran terhadap situs-situs yang bermuatan 

pornografi, kekerasan dan SARA akan dilakukan melalui 3 tingkatan, 

yaitu pertama pihak pemakai komputer, kedua pihak admin di kampu 

sekolah dan warnet-warnet dan terakhir di tingkat ISP. Pada tingkat 

ISP dan Warnet, masing-masing diwakili APJII dan AWARI. 

Sebab begitulah memang sifat dari informasi di dunia maya, 

akses informasi akan mencari jalannya sendiri. Jika jalur depan 

diblok, maka pornografi bisa masuk melalui jalur belakang. Dengan 

hadirnya media sosial seperti blog maupun jejaring sosial, tingkat 

penutupan juga makin rumit. Jika satu blog atau akun jejaring sosial 

mengandung pornografi, maka tidak mungkin misalnya 

wordpress.com, blogger.com maupun satu situs Facebook diblok. 
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Pemerintah dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informasi, 

Depkominfo, sangat menyadari bahwa pemblokiran itu tidaklah akan 

mampu menyaring sepenuhnya, karena pada dasarnya yang jauh 

lebih penting adalah terletak pada factor manusianya.42 Karena itu 

partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam mengurangi dampak 

negatif dari situs-situs tersebut sangatlah penting. 

Filtering kata juga merupakan salah satu alternatif cara yang 

digunakan untuk meminimalisir akses ke situs-situs porno.Di 

beberapa negara Islam, kata-kata 'porno' terblokir, sehingga 

pengguna tidak bisa mengakses situs-situs yang di dalamnya 

mengandung kata 'porno'.Cara ini bisa efektif,namun bisa juga tidak, 

jika memang tidak ada kata lagi yang dipakai pengunggah selain kata 

'porno', maka cara ini efektif. Namun, jika ada kata lain selain 'porno' 

namun isi situsnya mengandung hal-hal porno maka keefektifannya 

layak dipertanyakan. Misalnya saja, berkaitan dengan kasus  video 

mesum yang menimpa artis Ariel, Luna Maya maupun Cut Tari, jika 

ada kata 'porno' di file-file maupun situs-situs yang menyebarkan 

video tersebut, maka file maupun situs tersebut tidak dapat 

diakses.Uniknya para penggunggah situs ini tidak kehabisan cara, 

                                                 
42

 Dalam mewujudkan tujuan ini pemerintah membentuk tim yang beranggotakan 
berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholder), misalnya APJII, AWARI, YLKI, 
Komnas PAI, IDI, NU, Muhammadiyah dan berbagai kalangan profesional lainnya. Tim 
itu akan bertugas memantau dan menerima pengaduan masyarakat terhadap situs-situs 
yang tidak bertanggung jawab, serta meng-update alamat situs-situs tersebut. Tim 
tersebut akan membuat semacam portal yang akan memberikan informasi dan perangkat 
lunak beserta basis datanya untuk kepentingan masyarakat luas. http://www.cahyana-
ahmadjayadi.web.id/?p=19 
 
 

http://www.cahyana-ahmadjayadi.web.id/?p=19
http://www.cahyana-ahmadjayadi.web.id/?p=19
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file-file maupun situs yang ada tidak lagi menggunakan kata 'porno', 

namun langsung ke nama artis-artis tersebut. 

Persoalan lainnya terkait dengan penyebaran pornografi 

adalah perkembangan pemanfaatan teknologi informasi seperti 

telepon seluler. Dengan cukup beberapa orang saja yang 

mengunduh file berisi pornografi,maka file-file tersebut bisa dengan 

cepat dan  mudah tersebar dari satu orang ke orang lainnya dengan 

fasilitas yang ada didalam ponsel,seperti email atau instant 

messenger, infra red maupun bluetooth,tanpa biaya sepeserpun. 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi memang tidak 

dapat dibendung maupun disalahkan dampak negatifnya, namun 

harus disikapi dengan lebih bijak dan pintar.Selain membendung 

konten pornografi di dunia maya, cara untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan memberdayakan 

internet cerdas dalam masyarakat.Tujuan dari program ini adalah 

agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi secara 

cerdas, khususnya internet yang berfungsi sebagai alat untuk 

memudahkan masyarakat. Masyarakat juga diminta untuk lebih 

berhati-hati terkait dengan semakin mudahnya proses penyebaran 

pornografi. 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Informasi dan 

Komunikasi telah mengupayakan pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap kejahatan pornografi melalui teknologi dan informasi.  
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Kementerian Kominfo membuat MOU atau persetujuan dengan pihak 

POLRI dan Kejaksaan, sehingga bisa dijalin kerjasama yang baik 

dan tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan di 

lapangan.Pihak pemerintah juga menyediakan perangkat lunak untuk 

menangkal situs-situs yang berbau pornografi. Untuk penyebarluasan 

perangkat lunak penangkal situs-situs tersebut, akan dibagikan 

secara gratis perangkat lunak yang sifatnya adalah freeware dan 

dapat juga didownload di situs milik pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Kominfo beserta petunjuk instalasi dan 

pemakaiannya.43  

 

B. Implikasi Terhadap Persoalan Pornografi  

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah 

memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, 

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan 

pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa 

Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial 

masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah 

masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan 

pencabulan. 

                                                 
43

   http://www.detikinet.com/read/2010/08/12/teknologi-informasi-dan-pornografi 

http://www.detikinet.com/read/2010/08/12/teknologi-informasi-dan-pornografi
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Di sisi lain, Teknologi Informasi dan Komunikasi berperan 

penting dalam pembangunan bangsa. Dan yang perlu dikedepankan 

adalah bahwa tersebarluasnya  pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi itu sendiri bukanlah tujuan akhir, sebab teknologi 

informasi dan komunikasi tetaplah sebagai alat agar masyarakat 

Indonesia sejahtera. Beberapa penelitian terbaru mengungkapkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara sedikit banyak 

dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.  

Tekanan atau dorongan untuk mewujudkan perubahan 

paradigma teknologi informasi dan komunikasi  dari vital dan 

strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi 

komoditas yang dapat diperdagangkan semakin besar melalui forum-

forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk 

pembukaan pasar (open market). Di sisi lain penguasaan oleh 

negara terhadap teknologi informasi dan komunikasi tetap harus 

dipertahankan karena teknologi informasi dan komunikasi  berkaitan 

erat dengan pemanfaatan frekuensi radio yang merupakan sumber 

daya alam terbatas dan tidak dapat diperbaharui. 

Perkembangan  telekomunikasi bergerak dan internet yang 

berbasis IP (Internet Protocol) yang demikian cepat, akibat kemajuan 

teknologi komputer dan jaringannya yang luar biasa di tahun 2000-

an, mendorong terjadinya integrasi jaringan yang disebut dengan 

”next generation network” (NGN) yang memiliki kemampuan 
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menghubungkan semua jenis layanan dengan kecepatan tinggi dan 

kapasitas besar menyebabkan perubahan besar tatanan industri 

telekomunikasi, internet dan bahkan penyiaran 

Perkembangan teknologi yang demikian pesat juga telah 

melahirkan konvergensi jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas 

pada lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas kepada ke 

arah media (penyiaran) dan informatika di Indonesia disingkat 

dengan Telematika. Jasa siaran radio dan televisi tidak lagi menjadi 

domain penyelenggara atau lembaga penyiaran, akan tetapi telah 

dapat disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui 

jaringan yang ada dan di akses menggunakan perangkat (terminal) 

telekomunikasi. 

Dalam pemahaman teknologi kegiatan konvergensi 

(convergence) adalah teknologi-teknologi utama yang saling 

berkonvergensi dikualifikasikan secara umum sebagai teknologi 

telekomunikasi atau komunikasi (communication), komputerisasi 

atau komputasi (computing), dan isi atau muatan (content).44  

                                                 
44

  Angeline Lee, “Convergence in Telecom, Broadcasting and it: A Comparative 
Analysis of Regulatory Approaches in Malaysia, Hong Kong and Singapore”, 
Singapore Journal of International and Comparative Law, 2001 dinyatakan bahwa In 
technological terms, the primary technologies converging are generally classified as 
telecom, computing and content technologies; although it is still relatively rare to see 
evidence of the full convergence of all three types of technologies, and combinations 
of partial convergence of two types are more typical. Istilah covergence diberikan 
pula definisinya sebagai “the word to describe a trend-now that most media can 
represented digitally-for traditional distinction between industries to blur and for 
companies from consumer electronics, computer and telecommunications industries 
to from alliances, partnerships and other relationships, as well as to raid each other 
markets” sebagaimana dimuat oleh Harry Newton, Newton’s Telecom Dictionary, 
18

th
 Edition, CMP Books, New York, 2002, hlm. 185. 



82 

 

Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi meliputi 

integrasi perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi ke 

dalam sistem telekomunikasi, digitalisasi jaringan dan peningkatan 

jaringan internet. Konvergensi teknologi informasi dan komunikasi 

juga memunculkan pula masalah-masalah baru yang perlu mendapat 

pengaturan hukumnya, termasuk keamanan (security), privasi 

(privacy), perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual 

(Intellectual Property Rights protection), perizinan (licensing) dan 

perlindungan konsumen.45 Konvergensi teknologi informasi dan 

komunikasi memiliki banyak dimensi dan berujung pada 

perdagangan serta berlangsung dengan beragam kecepatan 

pencapaian tujuan. Tren teknologi dan tren pasar dapat jadi sangat 

berbeda dan proses konvergensi masih jauh dari selesai dan 

karenanya menjadi tunduk pada perubahan yang tidak terduga.46 

Perkembangan teknologi yang saat ini telah mengarah kepada 

konvergensi makin memudahkan seseorang untuk dapat menikmati 

berbagai layanan dalam satu perangkat.  Peralatan komunikasi saat 

                                                 
45

  Anders Henten, Rohan Samarajiva, dan William H. Melody, Designing Next 
Generation Telecom Regulation: ICT Convergence or Multisector Utility?, Report of 
The World Dialogue on Regulation for Network Economies/WDR Project (IBRD, 
World Bank, ITU Telecommunication Development Bureau /BDT, the LIRNE.NET 
Universities, the Technical University of Denmark and the Delft University of 
Technology-Netherlands), 2003. 

 Lihat pula pentingnya peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait dengan teknologi 
informasi sebagaimana yang dituliskan oleh Kamil Idris yang saat itu menjabat 
sebagai Direktur Jenderal dari World Intellectual Property Organization (WIPO), 
dalam bukunya Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth, WIPO 
Publication No. 888, Geneva. Kamil Idris membahas khusus hal dimaksud pada 
Chapter 6: Copyright and The Cultural and Information Industries. 

 
46

  Anders Henten, Rohan Samarajiva, dan William H. Melody, Ibid.  
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ini seperti Handphone, telah memiliki fasilitas yang lengkap untuk 

dapat melakukan akses ke internet dengan cukup mudah dan murah. 

Perkembangan tersebut menjadi permasalahan apabila fungsi utama 

dari perangkat tersebut disalahgunakan hanya untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan yang secara hukum dilarang, seperti halnya 

pengaksesan atau penyebarluasan suatu produk pornografi.  

Kegiatan melalui media internet meskipun bersifat virtual 

tetapi  dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang 

nyata. Secara yuridis  untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya 

lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi 

konvensional  untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika 

cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal 

yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan melalui media internet adalah 

kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat 

buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya 

harus dikualifikasikan pula  sebagai telah melakukan perbuatan 

hukum secara nyata.  

Pengaturan terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan 

melalui media internet pada saat ini diatur dalam Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE). 

UU ITE lebih ditekankan pada aspek keamanan dalam melakukan 

transaksi secara elektronik (bidang keperdataan), walaupun dalam 

ketentuannya terdapat juga beberapa unsur pidana sebagaimana 
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tertuang dalam BAB VII yang mengatur mengenai Perbuatan Yang 

Dilarang. UU ITE menjadi dasar hukum bagi pembuktian segala 

perbuatan hukum yang dilakukan melalui   

Pada Prolegnas Tahun 2010-2015, Pemerintah telah 

mengajukan Rancangan Undang-Undang terkait dengan tindak 

pidana teknologi informasi (TIPITI) yang merupakan penjabaran dari 

draft EU Convention on Cyber-crime. Rancangan Undang-undang 

TIPITI tersebut akan mengatur mengenai segala hal terkait dengan 

tindak pidana yang dilakukan melalui teknologi informasi, termasuk 

didalamnya yaitu berkaitan dengan pornografi.  

Masyarakat Eropa, dalam draft Convention on Cyber-crime 

mengendaki negara-negara peserta untuk membuat peraturan yang 

melarang childpornography melalui internet. Namun dalam kaitannya 

dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Pornografi, pengaturan 

pada RUU TIPITI tidak hanya ditujukan untuk anak dibawah umur 

seperti yang telah diterapkan oleh Negara-negara peserta yang 

meratifikasi Convention on Cyber-crime melainkan ditujukan untuk 

setiap orang. 

Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana di bidang 

teknologi informasi merupakan masalah kebijakan kriminalisasi 

dengan menggunakan sarana penal (kebijakan penal). Kewenangan 

tersebut  berada pada  pembentuk undang-undang, dalam hal ini 
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Pemerintah (Presiden) dan DPR. Crimes is any act that lawmakers 

designate as “court-punishable behaviour”.47  

Karakteristik dari suatu tindak pidana adalah : pertama, 

bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum (a public 

wrong). Mengenai hal ini Sir Carleton Allen menyatakan : crime is 

crime because it consists in wrongdoing which directly and in serious 

degree threatens the security or well-being of society, and because it 

is not safe to leave it redressable only by compensation of the party 

injured.48 Kedua, Bertentangan dengan moral masyarakat (a moral 

wrong).  

Dasar pemikiran yang berkaitan dengan hal tersebut adalah 

mengenai urgensi pengunaan hukum pidana dalam menanggulangi 

cybercrime dan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana. 

Dalam penggunaan hukum pidana tersebut Nigel Walker 

mensyaratkan 6 prinsip yang harus diperhatikan oleh pembentuk 

undang-undang, yaitu49 : Pertama, hukum pidana tidak digunakan 

semata-mata untuk tujuan pembalasan. Kedua, tindak pidana yang 

dilakukan harus menimbulkan kerugian dan korban yang jelas. 

Ketiga, hukum pidana tidak digunakan apabila masih ada cara lain 

                                                 
47

James Levin, et.al., Criminal Justice A Public Policy Approach, Harcourt Brace 
Jovanovich, New York, 1980, hlm. 63-64. 

48
 J.C. Smith dan Brian Hogan, Criminal Law, English Language Book 

Society/Butterworths, London, 1988, hlm. 18. 
49

 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato 
Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 7 dan 28. 

 



86 

 

yang lebih baik dan lebih damai. Keempat, kerugian yang 

ditimbulkan karena pemidanaan harus lebih kecil daripada akibat 

tindak pidana. Kelima, harus mendapat dukungan masyarakat, dan 

keenam harus dapat diterapkan dengan efektif.  

Pandangan lain berkaitan dengan penggunaan hukum pidana 

dan proses kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana 

dikemukakan oleh Sudarto,  sebagai berikut50 : 

1. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur merata material dan spirituial. Hukum pidana 

bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran 

terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri untuk 

kesejahteraan masyarakat atau untuk pengayoman masyarakat.  

2. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi 

perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian pada masyarakat. 

3. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif 

perlu disertai perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil 

yang diharapkan akan dicapai (cost and benefit principles).  

4. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu diperhatikan 

kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut, jangan 

sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting). 

 

                                                 
50

 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 36-40. 
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Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam 

perumusan ketentuan pidana dari suatu undang-undang agar 

pembentukan hukum pidana tersebut dapat sejalan dengan 

fungsinya, yaitu untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan 

melindungi kepentingan-kepentingan hukum dari perbuatan-

perbuatan yang hendak memperkosanya.  

Suatu perbuatan dijadikan perbuatan pidana karena berbagai 

alasan. Pertama, bahwa perbuatan tersebut merugikan masyarakat. 

Kedua, sudah berulang-ulang dilakukan. Ketiga, terdapat reaksi 

sosial atas perbuatan tersebut. Keempat, adanya unsur bukti. 

Berdasarkan keempat parameter ini, maka tidak serta merta setiap 

perbuatan yang merugikan dapat dirumuskan secara formal sebagai 

perbuatan pidana. Oleh karena itu, di dalam dunia cyber perlu 

dipilah-pilah dengan seksama, mana saja perbuatan-perbuatan yang 

layak dikategorikan sebagai cybercrime. 

Pengertian merugikan dari suatu perbuatan dapat diubah-

ubah seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan dalam 

kehidupan. Antara suatu Negara dengan Negara yang lain, dapat 

berbeda-beda dalam memandang perbuatan-perbuatan yang 

merugikan. Karakter global dari jaringan maya tidak memungkinkan 

bagi suatu Negara untuk menghindarkan diri dari persentuhan 

dengan sistem nilai khusus dari setiap Negara (the system of values 

prevailing in each country). Karakter global ini jelas menyulitkan 
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kriminalisasi dalam perspektif nasionalistis. Sementara unsur bukti 

sukar diperoleh. 

Karakter cyber space yang berubah cepat dan bersifat global 

tersebut mengakibatkan bentuk-bentuk cybercrime di masa depan 

sangat sulit diramalkan. Hal ini jelas semakin menyulitkan proses 

kriminalisasi. Bertalian dengan perkembangan kejahatan, barangkali 

ada baiknya jika disimak pernyataan Komisi Presiden AS tahun 1986 

tentang Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan di bawah ini : 

“Kejahatan bukanlah merupakan fenomena tunggal yang 

sederhana yang dapat diteliti, dianalisa, dan diuraikan dengan 

secara ringkas. Kejahatan terjadi di setiap sudut negeri dan terdapat 

pada setiap lapisan masyarakat. Pelaku kejahatan dan korbannya 

meliputi semua umur, penghasilan dari berbagai latar belakang hidup 

masing-masing” 

 

Pada hakikatnya cybercrime tetaplah merupakan kejahatan 

yang dilakukan dengan komunikasi baik secara tertulis (libel) 

maupun secara lisan (slander). Tetapi memang ada perbedaan 

kualitatif yang cukup besar antara cybercrime dengan delik 

komunikasi biasa, yaitu saluran yang digunakan. 

Jaringan internet atau jaringan komputer terlalu canggih jika 

dibandingkan dengan media cetak dan media elektronik biasa. 

Kecanggihan cyber communication membuat kejahatan yang 

diciptakannya (cybercrime) juga amat canggih. Artinya jauh lebih sulit 

pengusutannya daripada pengusutan delik media cetak dan delik 
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media elektronik biasa. Siapa yang akan diusut, dijadikan terdakwa 

atau dihukum jika terjadi cybercrime? Bagaimana menemukan 

pelaku-pelakunya? Hampir sama sulitnya mengusut kejahatan yang 

menggunakan selebaran gelap. Apalagi yang dikirim dari Negara 

lain. Juga cybercrime bisa melalui beberapa Negara (jaringan 

internet global) yang tidak sama sistem hukumnya. 

Perbedaan cybercrime dengan kebanyakan kejahatan 

terrestrial dapat disebabkan antara lain adalah : 

1.   Mudah dipelajari cara melakukannya. 

2. Memerlukan sedikit sumber daya relative terhadap kerugian 

potensial disebabkannya. 

3. Dapat dilakukan dalam suatu yurisdiksi tanpa hadir secara fisik 

didalamnya. 

4. Sering tidak secara jelas antara illegal dan tidak illegal. 

 

Kepentingan-kepentingan hukum di bidang teknologi informasi 

yang perlu mendapat perlindungan meliputi kepentingan individu 

atau korporasi, kepentingan masyarakat dan kepentingan 

pemerintah atau negara baik di bidang ekonomi, sosial budaya 

maupun pertahanan-keamanan. Perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan hukum tersebut dilakukan berdasarkan asas 

keseimbangan, dalam arti masing-masing kepentingan hukum 

mendapat perlindungan hukum yang sama.  
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Pengaturan tentang cybercrime pada hakekatnya merupakan 

pengaturan aspek hukum pidana dar cyber law. Boleh dikatakan 

bahwa pada saat ini tidak ada definisi yang seragam tentang 

cybercrime, baik nasional maupun global. Meskipun demikian, kita 

dapat mengidentifikasikan beberapa karakteristik tertentu dan 

merumuskan suatu definisi. Cybercrime merupakan suatu istilah 

umum (generic term) yang secara umum meliputi berbagai tindak 

pidana yang tidk diketemukan dalam KUHP Indonesia atau 

perundang-undangan pidana lain yang menggunakan teknologi 

computer sebagai suatu komponen sentral. Dengan demikian 

cybercrime dapat berupa : sengaja merusak property, masuk tanpa 

izin, pencurian Hak Kekayaan Intelektual, perbuatan cabul, 

pemalsuan, pornografi anak, pencurian dan tindak pidana lain.51 

Cybercrime pada hakekatnya merupakan sisi negatif dari 

teknologi komputer, yang ternyata rentan terhadap perilaku kriminal. 

Sebagai contoh adalah praktik-praktik implantasi virus yang 

mencederai komputer di seluruh dunia. Beberapa virus hanya 

bersifat mengganggu, tetapi jenis virus lain menimbulkan kerusakan 

yang signifikan terhadap data, program, dan hardrivers. Bank dan 

berbagai lembaga keuangan lainnya telah kehilangan uang dalam 

jumlah besar dan ada yang melaporkan perbuatan tersebut tetapi 

                                                 
51

   Muladi, Kebijakan Kriminal Terhadap “Cybercrime”, Makalah Seminar Nasional 
Strategi Penanggulangan Kejahatan dlam Bidang Telematika,  Semarang, 23 Juli 
2002.  
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ada pula yang merahasiakannya dengan alasan reputasi. Beberapa 

kejadian di negara maju, data tentang keamanan nasional dan 

rahasia dagang perusahaan secara melawan hukum telah di-

download oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dijual 

kepada dinas intelijen asing. Yang sangat dirugikan juga para pemilik 

Hak Kekayaan Intelektual, yang karyanya diakses tanpa membayar 

royalti. Belum lagi berbagai tindak pidana lain yang melalui berbagai 

sarana teknologi canggih para pelakunya dapat menghindarkan diri 

dari penuntutan dan melakukannya dari negara-negara yang belum 

memiliki hukum yang mengatur cyber law termasuk cybercrime.52 

Istilah yang digunakan tentang kejahatan di dunia maya ini 

bermacam-macam. Singapura dalam UU-nya menggunakan istilah 

“Computer Misuse”, sedangkan Malaysia dalm UU-nya secara tegas 

menggunakan istilah “Computer Crimes”. Persoalan juga timbul 

apakah kedua istilah tersebut diarahkan kepada kejahatan komputer 

(crimes directed at computers), atau kejahatan yang 

mendayagunakan komputer (crimes utilizing computers) atau 

semata-mata kejahatan yang berkaitan dengan komputer (crimes 

related to computers). Semuanya terbukti selalu memberikan 

gambaran yang tidak pas. 

Yang jelas berbagai pihak telah berusaha membuat definisi 

kerja (working definition), istilah apapun yang dipakai, OECD 

                                                 
52

  Ibid. 
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misalnya merumuskan bahwa “computer abuse (use in the same 

fashion as computer related crimes) is considered as any illegal, 

unethical or unauthorized behaviour relating to the automatic 

processing and the transmission of data”. 

Dalam hukum pidana terdapat tiga permasalahan yang 

senantiasa menjadi pembicaraan, yaitu : 

1. Perbuatan yang dilarang; 

2. Pelaku perbuatan yang dilarang; dan 

3. Ancaman pidananya.  

 

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak 

memenuhi perintah hukum. Perbuatan ini ada yang bersifat nyata-

nyata berlawanan dengan ketentuan undang-undang dan ada pula 

yang menentang rasa keadilan masyarakat tetapi tidak melanggar 

ketentuan hukum formal. 

Perbuatan yang nyata-nyata berlawanan dengan ketentuan 

undang-undang disebut perbuatan melawan hukum yang formal 

(formeele wederechtelijkeheidsbegrip), sedangkan perbuatan yang 

menentang rasa keadilan masyarakat tetapi tidak melanggar 

ketentuan hukum formal disebut perbuatan melawan hukum yang 

materil (materiele wederechtelijkheidbegrip). Perbuatan yang 

mengandung sifat melawan hukum formal yang dapat diproses 
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secara pidana menurut ketentuan pidana yang ada. Suatu perbuatan 

yang merugikan masyarakat yang belum dirumuskan dalam hukum 

pidana positif sebagai perbuatan pidana, secara yuridis belum 

dianggap sepenuhnya sebagai kejahatan.53 

Sejalan dengan hal tersebut, Muladi menyatakan bahwa 

dalam rangka kebijakan kriminal (criminal policy) melalui pendekatan 

penal dengan sistem peradilan pidana, maka secara otomatis orang 

akan bersentuhan dengan kriminalisasi (criminalization) yang 

mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan 

hukum (actus reus), pertanggungjawaban pidana (mens rea), 

maupun sanksi yang dapat dijatuhkan yang berupa pidana 

(punishment) ataupun tindakan (treatment). 54 Lebih jauh Muladi 

menyatakan bahwa Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, 

jangan sampai justru menimbulkan kesan represif yang melanggar 

prinsip ultimum remedium (ultima ratio principle), dan menjadi 

boomerang dalam kehidupan social berupa kriminalisasi yang 

berlebihan (over criminalization), yang justru mengurangi wibawa 

hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materil akan diikuti pula 

                                                 
53

   Bdgk, J.C. Smith dan Brian Hogan, Criminal Law, English Language Book 
Society/Butterworths, London, 1988, hlm. 18 yang memuat penyataan Sir Carleton 
Allen sebagai berikut: crime is crime because it consists in wrongdoing which directly 
and in serious degree threatens the security or well-being of society, and because it 
is not safe to leave it redressable only by compensation of the party injure. 

54
   Muladi, Kebijakan Kriminal Terhadap “Cybercrime”, Makalah Seminar Nasional 

Strategi Penanggulangan Kejahatan dlam Bidang Telematika,  Semarang, 23 Juli 
2002. 



94 

 

oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk 

kepentingan penyidikan dan penuntutan.55 

Hukum positif Indonesia yang mengatur masalah tindakan-

tindakan kriminal saat ini secara umum masih diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan-ketentuan 

khusus di bidang pidana saat ini telah ada untuk sektor-sektor 

tertentu yang dikenal dengan tindak pidana khusus, tetapi belum 

satu pun undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan di 

bidang teknologi informasi secara khusus. Hal ini perlu mendapat 

perhatian mengingat karakteristik cybercrime sangat berbeda 

dengan tindak pidana biasa, sehingga pendekatan hukum di bidang 

ini tidak dapat lagi didekati secara konvensional tetapi harus melalui 

pendekatan non konvensional dengan mengedepankan prinsip-

prinsip lex informatica.  

Mengingat karakteristik cybercrime yang bersifat borderless 

dan menggunakan teknologi tinggi sebagai media, maka kebijakan 

kriminalisasi di bidang teknologi informasi harus memperhatikan 

perkembangan upaya penanggulangan cybercrime baik regional 

maupun internasional dalam rangka harmonisasi dan uniformitas 

pengaturan cybercrime. Oleh karena itu, perlu dikaji berbagai 

ketentuan tentang cybercrime negara-negara ASEAN dan negara-

negara lain yang relatif maju. 

                                                 
55

  Ibid. 
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Kebijakan menetapkan tindak pidana di bidang teknologi 

informasi juga memperhatikan pengaturan dalam KUHP, yang 

berlaku umum. Tindak pidana di bidang teknologi informasi 

sebaiknya diatur dalam suatu undang-undang. Hal lain yang menjadi 

dasar pertimbangan pengaturan tindak pidana di bidang teknologi 

informasi adalah adanya prinsip-prinsip yang berbeda  dengan 

prinsip-prinsip umum dalam KUHP.   

Dalam kaitannya dengan maraknya penyebarluasan konten 

yang bermuatan pornografi melalui media internet yang terjadi pada 

saat ini, menjadi issue yang menarik dan menjadi perdebatan yang 

panjang. Kasus beredarnya video mesum artis Indonesia menjadi 

ujian terberat  bagi pelaksanaan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 

tentang Pornografi. Dalam kasus tersebut terdapat beberapa pasal 

dalam Undang-Undang Pornografi yang dapat dikenakan yaitu 

sebagai berikut: 

Pasal 4  

(1)  Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 

atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat56: 

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang 

menyimpang; 

                                                 
56

  Indonesia, Undang-Undang Tentang Pornografi, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 
181, TLN No. 4928, Ps. 4 angka 1. 
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b.  kekerasan seksual; 

c.  masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan; 

e.  alat kelamin; atau 

f.  pornografi anak. 

  

Pasal 6 

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, 

memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi 

kewenangan oleh perundang-undangan.  

 

Adapun ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan 

Pasal 6 dapat dijelaskan sebagi berikut: 

1. Pasal 29 : Pidana Penjara Paling singkat 6 (enam) bulan dan 

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling 

sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk 

pelanggaran Pasal 4 ayat (1). 

2. Pasal 32 : pidana penjara  paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 

(dua miliar rupiah) untuk pelanggaran Pasal 6. 



97 

 

 

 

Dalam kaitannya dengan kasus beredarnya video mesum artis 

Indonesia, perbuatan membuat dan menyimpan dapat terjerat 

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 karena berkaitan dengan 

kegiatan memproduksi dan menyimpan suatu muatan pornografi 

yang dalam hal ini berbentuk video. Namun sesuai dengan 

penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 yang menyatakan 

sepanjang untuk kepentingan diri sendiri, pembuatan dan 

peyimpanan materi muatan pornografi dinyatakan tidak termasuk 

kedalam suatu bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan 

Pasal 6. Dalam perkembangan kasus beredarnya video mesum artis 

Indonesia tersebut, pelaku membuat video tersebut sebelumnya 

hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan disimpan dalam 

laptopnya namun ditemukenali bahwa ada seseorang yang 

mengambil video tersebut dari laptop pelaku tanpa izin dan dengan 

sengaja mengedarkannya melalui internet. 

Yang paling dikhawatikan akan produk pornografi yaitu pada 

aspek pendistribusiannya yang dapat merusak moral seseorang 

terutama anak-anak. Sebenarnya ketika suatu produk pornografi itu 

hanya dibuat dan dimiliki oleh pribadi tertentu dan hanya ditujukan 

untuk kepentingan diri sendiri tidak dapat dimasukkan kedalam suatu 

pelanggaran karena berkaitan juga dengan Hak Asasi Manusia. Hal 
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tersebut memang sudah diakomodasikan dalam ketentuan Undang-

undang pornografi yang memeungkinkan seseorang untuk dapat 

membuat dan menyimpan suatu produk pornografi untuk 

kepentingan diri sendiri seperti yang telah diatur dalam penjelasan 

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6. Namun yang perlu diperhatikan bahwa 

kewajiban bagi seseorang untuk tetap menjaga produk pornografi 

tersebut agar tidak jatuh kepada orang yang tidak bertanggung 

jawab, belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pornografi.  

 Pembahasan selanjutnya yaitu kepada orang yang dengan 

sengaja mengambil video yang disimpan dalam laptop pelaku dan 

kemudian menyebarkannya di Internet. Berdasarkan perbuatan yang 

telah dilakukannya yaitu menyebarluaskan produk pornografi, orang 

tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 4 ayat (1). Selain itu 

ketika seseorang tersebut melakukan penyebarluasan melalui media 

internet, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik yang pada saat ini menjadi dasar hukum bagi 

segala kegiatan yang menggunakan media internet dapat dikenakan 

terhadapnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang 

selengkapnya berbunyi: 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 
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Selain dari perbuatan penyebarluasan yang telah 

dilakukannya, pengaksesan dan pengambilan video dari laptop 

seseorang tanpa izin, dapat dikenakan juga ketentuan Pasal 30 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik yang selengkapnya berbunyi: 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem 

Elektronik dengan cara apa pun  dengan tujuan memperoleh 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 

 

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat (1) 

dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pasal 45 ayat (1) : Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) untuk pelanggaran Pasal 27 ayat (1). 

2. Pasal 46 ayat (2) : pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus 

juta rupiah) untuk pelanggaran Pasal 30 ayat (2).  
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 Kasus tersebarnya video mesum artis yang terjadi saat ini 

menjadi pelajaran yang berharga bagi pelaksanaan Undang-Undang 

Pornografi. Ketentuan mengenai tidak dapat dikenakannya 

perbuatan yang membuat dan menyimpan produk pornografi sebagai 

bentuk pelanggaran, seharusnya dibarengi dengan ketentuan yang 

mewajibkan untuk tetap menjaga produk pornografi tersebut agar 

tidak dapat jatuh ke tangan orang lain. Ketentuan tersebut dapat 

membuat seseorang yang membuat dan menyimpan suatu produk 

pornografi yang sifatnya sangat privasi menjadi lebih bertanggung 

jawab, selain itu dapat juga mengurangi keinginan seseorang yang 

merasa tidak bisa menjaga produk pornografi tersebut agar tidak 

jatuh ke tangan orang lain, untuk tidak membuat dan menyimpan 

produk pornografi dengan dalih untuk kepentingan sendiri.  
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BAB IV 

REGULASI PORNOGRAFI DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP KULTUR MASYARAKAT INDONESIA 

 

A. Kultur Masyarakat dan Perkembangan 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat timur yang terkenal 

dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

kesopanan, terutama dalam hal nilai dan perilaku seksualitas, ada 

sejumlah anggapan yang membedakan dan juga mempertentangkan 

antara kultur atau budaya masyarakat barat dan timur. Salah satu 

anggapan atau stigma yang terbentuk dalam masyarakat adalah 

kultur masyarakat barat dikenal sebagai masyarakat yang sangat 

terbuka sehingga mempengaruhi kepada pola pikir atau orientasi 

seksual mereka, yang seolah mengumbar nafsu seksual secara 

bebas tanpa norma dan susila.  

Sementara untuk masyarakat timur yang sangat tertutup 

menjadikan hal-hal yang berbau seksual sebagai barang yang tabu 

untuk dibicarakan, dalam masyarakat timur seks menjadi lambang 

kesucian, keagungan dan pengekangan diri dari nafsu seksual 

menjadi sesuatu yang wajib dilakukan dan diajarkan secara turun 

temurun.Oleh karena itu jika ada warga masyarakat timur yang tidak 

sesuai dengan anggapan ini maka dituduh sebagai kelainan atau 

penyimpangan dari nilai budaya dan identitas Timur.57  

                                                 
57

   Heryanto, 1994: 137 



102 

 

Sebenarnya seluruh golongan masyarakat maupun agama 

menyetujui adanya regulasi atau pengaturan terhadap pornografi 

atau melarang pornografi. Namun yang mengemuka dalam 

perdebatan atau dipermasalahkan hampir oleh semua golongan 

adalah tidak disetujuinya substansi atau isi dari undang-undang 

Pornografi tersebut karena dianggap hanya mengakomodir keinginan 

satu golongan atau agama tertentu. Beberapa kalangan juga 

menganggap bahwa pengaturan pornografi dalam undang-undang 

Pornografi dapat mengancam keberagaman budaya, suku dan 

agama yang tumbuh di Indonesia.  

Dalam masyarakat tumbuh suatu norma atau nilai yang 

menjadi penuntun setiap anggota masyarakat dalam berhubungan 

dengan anggota masyarakat lain dalam komunitasnya. Seperti norma 

agama,norma kesusilaan, norma kesopanan,dan norma hukum yang 

salah satunya mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan pornografi. Apa yang disebut dengan pornografi sangat 

bergantung dari pandangan individu. Definisi ini bisa berbeda antara 

satu budaya masyarakat dengan budaya masyarakat yang lain. 

Istilah ini pun dapat berbeda dari waktu ke waktu sejalan dengan 

perkembangan masyarakat. 

Norma dan nilai yang terdapat dalam masyarakat tersebut 

selalu berubah seiring dengan perubahan jaman, terlebih pada saat 

ini dengan semakin meningkatnya arus informasi di berbagai belahan 
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dunia. Dengan kemudahan teknologi memungkinkan informasi dapat 

dengan mudahnya dikirimkan dan berpidah dari satu tempat ke 

tempat yang lain bahkan dalam hitungan detik.Kondisi ini membawa 

perubahan juga terhadap cara pandang  serta mempengaruhi nilai-

nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Keadaan ini tidak 

dapat dihindarkan, misalnya hal-hal yang yang dikategorikan berbau 

pornografi pun mengalami perubahan dalam suatu masyarakat. 

Beberapa waktu yang lalu hal tersebut dikategorikan sebagai 

pornografi namun seiring dengan perubahan nilai dalam masyarakat 

hal ini tidak lagi dikategorikan sebagai pornografi, kita dapat 

memberikan contoh fenomena goyang Inul dan foto Sophia Latjuba 

yang dikategorikan sebagai pornoaksi dan pornografi tidak lantas 

begitu saja diterima didalam masyarakat. Komersialisasi dan sikap 

permisif dari masyarakat terhadap hal-hal yang berbau pornografi 

mempengaruhi pergeseran moral terutama dalam mengkualifisir 

apakah suatu perbuatan, gambar ataupun gerakan merupakan 

bagian dari kesenian atau pornografi.Proses berlangsung dibawah 

perhatian masyarakat, mulai dari gerakan sederhana yang jauh dari 

anggapan pornografi hingga akhirnya menjadi suatu gerakan yang 

dalam hal tertentu ternyata bagi beberapa orang dapat 

membangkitkan nafsu. Pada tahapan akhir inilah masyarakat 

mengalami kendala dalam mengkategorisasikan hal tersebut sebagai 
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seni atau pornografi hingga mempertanyakan bagaimana hal 

tersebut dapat berlangsung/tercipta dan dengan mudah tersebar. 58 

Hal ini berbeda dengan kasus VCD porno “bandung Lautan 

Asmara”,atau video mesum yang disangkakan milik Ariel 

Peterpan,dimana ketika VCD ini beredar dalam masyarkat semua 

pihak berpendapat  sama yaitu hal ini merupakan pornografi, tidak 

ada proses permisifitas sebelumnya. Hal ini lebih banyak disebabkan 

isi dari video tersebut merupakan rekaman adegan seksual secara 

jelas, sehingga tidak ada kendala dalam mendefinisikan bahwa hal 

tersebut merupakan pornografi atau bukan. 

Pemahaman yang keliru mengenai pengaturan atau regulasi 

pornografi di Indonesia yaitu bahwa keberadaan regulasi pornografi 

di Indonesia diadakan untuk menyeragamkan budaya termasuk salah 

yang paling disorot adalah menyeragamkan cara berpakaian atau 

untuk memaksakan aturan suatu agama tertentu ke dalam 

masyarakat Indonesia yang majemuk.Pemahaman ini yang harusnya 

diubah,regulasi ini diharapkan dapat mengangkat dan melindungi 

kebiasaan suku atau suatu kelompok masyarakat yang masih 

menerapkan pola hidup  yang tertinggal terutama dalam hal 

berpakaian, regulasi ini tidak digunakan untuk menangkap dan 

memenjarakan mereka karena mereka tidak dengan sengaja 
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mempertontonkannya.Namun pengaturan ini diharapkan mampu 

merubah mereka menjadi lebih beradab dalam era globalisasi ini. 

Negara menghendaki setiap warga negaranya agar 

berpakaian secara sopan sehingga tidak memancing birahi lawan 

jenisnya (baik laki-laki dan perempuan). Di dalam Undang-Undang 

Pornografi tidak ada pemaksaan untuk berpakaian model 

Islami/Arab, sehingga tidak ada pemaksaan dalam berpakaian untuk 

mengikuti salah satu agama tertentu. Regulasi ini juga diharapkan 

mampu melindungi kaum perempuan Indonesia dari pihak-pihak 

yang  justru merendahkan kaum perempuan dengan dijadikan objek 

yang laku dijual. Yang lebih penting lagi regulasi ini ditujukan untuk 

melindungi moral anak-anak kita dari bahaya pornografi. 

 

B. Seni dan Budaya 

Bhineka Tunggal Ika merupakan pernyataan simbolis Bangsa 

Indonesia mengenai keanekaragaman kebudayaannya. Arti harafiah 

dari kalimat ini adalah “berbeda tetapi satu”. Namun makna simbolis 

yang terdapat pada Burung Garuda sebagai Lambang Negara, 

memberikan arti Indonesia dibangun oleh keanekaragaman 

sukubangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Keragaman 

kebudayaan masyarakat Indonesia juga tercermin dalam berbagai 

bentuk kebudayaan, baik yang bersifat tak benda (intangible) seperti 

nilai, konsep dan gagasan, maupun yang bersifat bendawi yakni 

berupa tinggalan purbakala seperti candi, rumah adat, kain tenun 
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dan sebagainya. Sementara itu Prof. Dr.Yunus Melalatoa, mencatat 

bahwa di Indonesia terdapat kurang lebih 500 sukubangsa, dengan 

mendukung corak tradisinya masing-masing. Walaupun dari unsur-

unsur budaya yang dimiliki, sukubangsa-sukubangsa tersebut ada 

yang sama tetapi ada pula yang berbeda, bahkan ada yang 

bertolakbelakang antara satu suku dengan yang lainnya. Dalam 

kaitan dengan masalah budaya, yang tidak sama apalagi yang 

bertolakbelakang inilah yang perlu diperhatikan agar tidak terbentuk 

stereotype yang negatif.  

Demikian juga corak kemajemukan masyarakat Indonesia yang 

disimbolkan dengan Bhineka Tunggal Ika tadi menjadi lebih 

kompleks karena adanya sejumlah warga negara atau kelompok 

etnis keturunan, yaitu golongan yang dianggap oleh mayoritas 

masyarakat Indonesia sebagai penduduk yang berasal dari 

keturunan bangsa lain di luar Indonesia. Dalam perkembangannya 

warga Negara Indonesia yang tergolong sebagai kelompok etnis 

keturunan orang asing ini hidup di dalam dan menjadi bagian dari 

Bangsa Indonesia. Walaupun jumlah mereka sebenarnya relatif kecil 

jika dibandingkan dengan sukubangsa-suku bangsa lain di 

Indonesia, akan tetapi golongan keturunan ini umumnya memiliki 

peranan penting dalam kehidupan ekonomi bangsa. Hal ini 

disebabkan mereka lebih suka bergerak di bidang industri, 

perdagangan dan jasa moneter. Golongan etnis keturunan tersebut, 
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antara lain keturunan Cina, India, dan Arab. Pada masa lampau 

mereka lebih dikenal sebagai golongan nonpribumi, tapi sekarang 

diganti dengan sebutan golongan “keturunan”, yaitu keturunan Cina, 

keturunan India, keturunan Arab, dan seterusnya59. Demikianlah 

keragaman etnis di Indonesia otomatis akan menghasilkan sebuah 

tatanan kemasyarakatan yang heterogen dengan segala 

konsekuensinya. Pada dasarnya keberagaman etnis di Indonesia 

tersebut jika dikelola dengan bijaksana akan melahirkan suatu 

potensi yang luar biasa, terutama untuk menciptakan tatanan 

kemasyarakatan yang dinamis dan integratif. Akan tetapi, bisa 

menjadi bencana apabila keberagaman tersebut tidak disikapi 

dengan bijaksana, dan setiap elemen masyarakat hanya 

mengedepankan perbedaan semata. Tidak dapat disangkal bahwa 

dalam situasi keberagaman, akan muncul gejala keakuan budaya 

(ego culture) yang dalam tataran tertentu bisa mengakibatkan 

lahirnya prasangka sosial (social prejudice). Prasangaka sosial inilah 

biasanya yang menjadi pemicu adanya disorganisasi sosial bahkan 

disintegrasi sosial. Pada dasarnya budaya-budaya daerah yang 

hidup di Indonesia dibangun oleh tiga dasar yang dominan yakni, 

nilai religius, nilai solidaritas dan nilai estetika. (Timotius 

Nusan:2003). Dengan kesamaan tiga nilai tersebut, seharusnya 

mempermudah proses penyesuaian dan pembauran budaya yang 

                                                 
59

   Suparlan, Parsudi, Yuswantoro, A. Kurnadi. Interaksi antar Etnik di Beberapa 
Propinsi di Indonesia, Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisonal, Proyek 
Investarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1989. 



108 

 

didukung oleh suku-sukubangsa yang juga sangat beragam. Selain 

tiga hal tersebut, setiap masyarakat juga memiliki rumusan adat 

istiadat yang isinya disusun berdasarkan hasil interaksi dan 

interpretasi masyarakat setempat sehingga memiliki traits yang 

spesifik, maka adat istiadat tersebut sering disebut sebagai suatu 

kearifan lokal. (Tjahyono;1999).  

Proses legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) merupakan salah 

satu proses yang fenomenal, terkait dengan banyaknya sikap pro 

kontra sejak masih berupa rancangan undang-undang. Bahkan pada 

saat disahkan untuk diundangkan, FPDIP (Fraksi Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan) dan FPDS (Fraksi Partai Damai Sejahtera) 

menolak pengesahannya dan memilih keluar ruang sidang, 

sebagaimana diberitakan Jawa Pos, Jum‟at, 31 Oktober 2008 yang 

berjudul “FPDIP dan FPDS Walk Out, Tolak RUU Pornografi 

Disahkan, Dorong Uji Materi ke MK”. Pada saat yang sama, 

Pemerintah dan masyarakat Bali menolak pengesahan UU 

Pornografi, (baca berita Jawa Pos, Jum‟at 31 Oktober 2008, yang 

berjudul: “Bali Tetap Tolak UU Pornografi”). Penolakan tersebut 

hanya sebagian contoh saja dari berbagai penolakan oleh berbagai 

kelompok masyarakat. Berbagai penolakan ini sebagian besar 

didasarkan pada alasan-alasan bahwa UU Pornografi sangat 

mengganggu eksistensi dan kerja seni budaya, sangat potensial 
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menggangu persatuan dan kesatuan bangsa, bertentangan dengan 

nilai pluralisme bangsa Indonesia, dan sebagainya.  

Namun, gerakan yang pro terhadap undang-undang ini juga 

sangat serius mendukung mulai saat pembahasan rancangan 

undang-undang sampai pengesahannya. Gerakan ini juga 

melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang lain, dan selalu 

berdalil bahwa UU Pornografi akan mampu mencegah kemerosotan 

moral bangsa, menyelamatkan generasi muda dari kemerosotan 

moral, dan menjadi stimulan untuk membangun bangsa yang lebih 

beradab dan berbudaya. 

Pada tanggal 27 Agustus 2009, pada sidang uji material 

terhadap UU Pornografi di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh 

Kesatuan Hukum Adat Sulawesi Utara, ditampilkan tarian 

„tumantenden‟ yang mana penarinya mengenakan „kemben‟ dan rok 

belah pinggir hingga paha atas. Tarian ini ditampilkan dengan 

maksud untuk meyakinkan hakim tentang tidak adanya unsur 

pornografi dalam tarian tersebut. Pada sidang tersebut, saksi ahli 

yang diajukan pemerintah memberikan saran agar UU tersebut 

direvisi atau paling tidak ditambahkan satu pasal tentang 5 (lima) hal 

yang tidak termasuk pornografi, yaitu adat istiadat, seni, sastra, , 

olah raga dan ilmu pengetahuan. Menyimak kontroversi saat 

penyusunan maupun setelah pemberlakuan UU Pornografi, bagi 

mereka yang memahami hakekat obyek pengaturan dan teknik 
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penyusunan perundang-undangan, akan sangat mudah memahami 

kontroversi yang berkepenjangan ini.  

Dalam pertimbangan (konsiderans) UU Pornografi dinyatakan 

bahwa urgensi diperlukannya pengaturan mengenai pornografi ini 

adalah karena pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan 

pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang 

mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. 

Pengaturan dalam undang-undang diperlukan terutama untuk 

material-material yang secara sengaja diproduksi untuk tujuan 

memenuhi birahi seksual (sexual arousal) konsumennya. Pengaturan 

juga ditujukan untuk melindungi kejahatan terhadap perempuan dan 

anak-anak. Pemerintah selama ini telah berupaya maksimal dengan 

memerintahkan aparat kepolisian agar segera melakukan 

penyelidikan dan penyidikan secara intensif, serta memerintahkan 

kejaksaan untuk lebih serius menuntut segala tindak pidana 

pornografi disertai dukungan sekaligus mem‟back up’ 

pemberantasan pornografi, dan juga melakukan upaya-upaya non-

hukum yang diperkirakan mampu menekan terjadinya pornografi. 

Namun pemerintah merasakan bahwa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum 

dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan 

masyarakat.  
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Memang sebagaimana disampaikan oleh beberapa pihak 

yang kontra terhadap UU Pornografi ini bahwa materi-materi yang 

berkaitan dengan pornografi ini sudah banyak diatur dalam peraturan 

perundang-undangan lainnya seperti misalnya yang terdapat dalam 

KUHP Buku Kedua, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan 

dan Buku Ketiga, Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, KUHP 

Pasal 282 dan 283, UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, UU 

No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994 tentang 

Lembaga Sensor Film, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 

8 Tahun 1992 tentang Perfilman, UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Namun tetap diperlukan pembentukan suatu 

Undang-undang yang secara khusus dan spesifik mengatur 

pornografi secara tegas dan mengakomodir semua hal yang 

berkaitan dengan penyalahgunaan dan penyimpangan dalam bidang 

pornografi yang merupakan langkah awal membentuk moralitas 

masyarakat Indonesia yang lebih baik.  

Pembentukan UU Pornografi ini selaras dengan salah satu 

asas yang berkaitan dengan keberlakuan suatu Undang-undang 

dalam arti materiel yaitu “Undang-undang yang bersifat khusus 

mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, jika 
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pembuatnya sama (Lex Specialis Derogat Lex Generalis)”60. Maksud 

dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib 

diberlakukan Undang-undang yang menyebut peristiwa itu (misalnya: 

pemberlakuan UU Pornografi), walaupun untuk peristiwa khusus 

tersebut dapat pula diberlakukan Undang-undang yang menyebut 

peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga 

mencakup peristiwa khusus tersebut (misalnya : dikaitkan dengan 

KUHP). 

Keberatan dan penolakan yang diajukan oleh para pihak 

terhadap UU Pornografi yang berkaitan dengan seni dan budaya 

pada dasarnya dikarenakan alasan bahwa selama ini pelaku seni 

dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan sudah melakukan 

ritual seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan secara 

turun temurun sebagai wujud pelestarian seni dan budaya, adat 

istiadat, dan ritual keagamaan berdasarkan pengaturan dari hukum 

adat yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Dengan adanya UU 

Pornografi ini, dianggap akan mematikan kebebasan para pelaku 

seni dan budaya dalam berkreasi dan melestarikan seni dan budaya, 

adat istiadat dan ritual keagamaan. Hal tersebut memang terkait 

dengan pendefinisian pornografi yang luas yang batasannya masih 

dipertanyakan. Sehingga dikhawatirkan pelaku seni dan budaya 

                                                 
60

  Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. Perundang-undangan dan 
Yurisprudensi, Cet. 4. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 8. 
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dapat terjerat ketentuan larangan dan pembatasan sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 4 yaitu :  

(1)  Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 

atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat61: 

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang 

menyimpang; 

b.  kekerasan seksual; 

c.  masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan; 

e.  alat kelamin; atau 

f.  pornografi anak. 

Namun sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Pornografi 

itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 huruf b yaitu 

Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, 

adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarat Indonesia yang 

majemuk. Seharusnya para pelaku seni dan budaya tidak perlu 

terlalu khawatir dengan  diberlakukannya Undang-undang 

Pornografi.  

                                                 
61

  Indonesia, Undang-Undang Tentang Pornografi, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 
181, TLN No. 4928, Ps. 4 angka 1. 
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Dengan adanya amanat pembentukan peraturan pemerintah 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14, yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Pasal 13  

(1)  Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang 

memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di 

tempat dan dengan cara khusus. 

 

Pasal 14 

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, 

penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan 

dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan 

pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pemerintah akan memasukkan ketentuan terkait perlindungan 

terhadap seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan dalam 

Rancangan Peraturan Pemerintah untuk memberikan kepastian 

hukum dalam rangka melindungi para pelaku seni dan budaya. 

UU Pornografi ini tidak bermaksud membatasi seseorang 

dalam berkarya atau berkreasi seni, juga tidak bermaksud 
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menempatkan perempuan sebagai obyek kriminalisasi, justru 

Undang-undang ini mempunyai sanksi lebih jelas dan tegas untuk 

memberikan efek jera bagi para pihak yang melakukan pelanggaran 

dan penyimpangan yang berkaitan dengan pornografi.  

Adanya amanat dari UU Pornografi untuk pembentukan 

Peraturan Pemerintah ini berkaitan juga dengan adanya aneka dasar 

pembedaan hukum yang menyangkut isi dan sifat kaedah hukum. 

Dalam hal ini UU Pornografi merupakan hukum fakultatif yaitu hukum 

pelengkap yang bercirikan sebagai pelengkap kekurangan-

kekurangan yang mungkin ada pada pengaturan hubungan-

hubungan hukum berkaitan pornografi. Dengan sifatnya sebagai 

hukum fakultatif, maka pemerintah sebagai pembentuk Undang-

Undang juga memberikan perintah seperti halnya pada hukum 

imperatif. Akan tetapi sifat perintah yang terdapat dalam 

Undang_undang ini bermakna sebagai petunjuk yang ditujukan 

kepada aparat penegak hukum, karena pembuat Undang-undang 

menyadari bahwa perintahnya mungkin tidak sesuai dengan 

keadaan, sehingga dimungkinkan terjadinya penyimpangan  yang 

berupa pengecualian62.  

Beberapa pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah 

tentang Pelaksanaan UU Pornografi yang berjudul “Pencegahan dan 

Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan dan Penggunaan Produk 

                                                 
62

  Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Aneka Cara Pembedaan Hukum, Cet. 
3. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 23. 
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Pornografi” yang mengakomodir pengaturan mengenai pornografi 

dalam kaitannya dengan seni dan budaya, adat istiadat dan ritual 

keagamaan adalah sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) Setiap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk 

pornografi dilarang, kecuali dibolehkan berdasarkan Undang-

undang atau berdasarkan ijin sesuai Peraturan Pemerintah ini 

untuk: 

a.  Perlindungan dan pelestarian nilai seni dan budaya, adat 

istiadat, dan ritual keagamaan, yang mengandung muatan 

pornografi;  

b. Kepentingan penegakan hukum dan proses peradilan; 

c.   Kepentingan pendidikan;  

d.   Kepentingan pelayanan kesehatan; dan  

e.  Terhadap produk pornografi yang harus dilakukan di tempat 

dan dengan cara yang khusus. 

(2) Penggunaan produk pornografi untuk kepentingan penegakan 

hukum dan proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b ditentukan oleh aparat penegak hukum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 4 

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan perlindungan dan 

pelestarian nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual 

keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) 

huruf a di tingkat nasional, ditetapkan oleh Menteri yang tugas 

dan fungsinya di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan perlindungan dan 

pelestarian seni budaya dan adat istiadat sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a di tingkat daerah, 

ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang mengacu 

pada Peraturan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang Pemerintahan Dalam Negeri. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan perlindungan dan 

pelestarian ritual keagamaan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 ayat (1) huruf a di tingkat nasional ditetapkan oleh 

Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang Agama. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan perlindungan dan 

pelestarian ritual keagamaan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 ayat (1) huruf a di tingkat daerah ditetapkan oleh 

Gubernur atau Bupati/Walikota yang mengacu pada Peraturan 

Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

Pemerintahan Dalam Negeri. 



118 

 

(5) Menteri dan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus 

memperhatikan perlindungan Hak Asasi Manusia dan 

ketentuan peraturan perundangan. 

 

Pasal 5 

Pengaturan tentang kebijakan perlindungan dan pelestarian seni 

budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, mencakup ketentuan tentang Pelaku seni budaya, 

adat istiadat, dan ritual keagamaan yang berhak melakukan kegiatan 

dimaksud. 

 

Pada dasarnya dalam sistem hukum dikenal adanya sumber-

sumber hukum dalam arti formal yang tertulis yaitu dalam bentuk 

perundang-undangan dan yang tidak tertulis yaitu hukum adat.63 

Sebagai suatu tatanan, bagian-bagian dari tata hukum itu secara 

keseluruhan saling berhubungan dan saling menentukan secara 

seimbang, misalnya imbangan antara bagian yang tertulis dan 

bagian yang tidak tertulis. 

Hukum adat adalah merupakan bagian yang penting dari 

sumber hukum formal. Untuk memahami lebih mendalam mengenai 

hukum adat sebagai bagian dari hukum tidak tertulis perlu diketahui 

                                                 
63

  Dedi Soemardi. Sumber-Sumber Hukum Positip, Cet. 3. (Bandung : Alumni, 1986), 
hal.52 
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lebih dahulu bahwa tujuan kaidah hukum yang termasuk ke dalam 

aspek hidup antar pribadi yaitu kedamaian hidup bersama. 

Kedamaian hidup bersama itu hanya mungkin tercipta apabila 

pribadi-pribadi itu masing-masing sudah menyadari apa dan 

bagaimana keadaan dirinya itu baik sebagai manusia insan pribadi 

maupun sebagai anggota masyarakat. Suatu sikap hidup yang 

dijalankan berulang-ulang kali oleh seseorang pribadi itu sebenarnya 

baru merupakan kebiasaan saja, sekalipun hal itu diikuti pula secara 

teratur oleh orang-orang lain. Kebiasaan itu baru dapat dinamakan 

adat jika orang-orang sekelilingnya mengikutinya dengan kesadaran 

bahwa pola tingkah laku atau pola sikap-hidup itu memang pantas 

dalam pengertian obyektif. Jadi unsur kepantasan atau kepatutan 

itulah yang merupakan unsur yang menjadikan kebiasaan itu menjadi 

adat. Adat-kebiasaan itu sendiri baru menjadi hukum adat jika dari 

pihak penguasa adat atau penguasa atau penguasa pemerintahan 

dalam lingkungannya masing-masing seperti pembuat Undang-

undang, hakim dan sebagainya yang menghukumkan adat itu 

menjadi hukum adat.  

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka 

pemberlakuan Undang-undang diutamakan karena secara hirarkis 

berada di urutan atas dibandingkan keberlakuan hukum adat yang 

biasanya hanya berlaku domestik pada masyarakat di suatu wilayah 

tertentu dan dalam hal ini berarti UU Pornografi menjadi landasan 



120 

 

dari berbagai peraturan hukum adat yang berlaku di setiap wilayah 

negara Republik Indonesia.64  

 

Eksistensi UU Pornografi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai 

berikut : 

1. berlaku sebagai norma hukum yang dalam hal penataan 

ketentuan-ketentuannya memiliki kekuatan untuk dapat 

dipaksakan dengan suatu cara tertentu, baik mengenai bentuk-

bentuk cara maupun alat pelaksanaannya dengan 

menundukkannya pada peraturan-peraturan tertentu.65 

2. bersifat heteronom yang artinya ditaati karena suatu paksaan 

dari luar, mau tidak mau harus ditaati.66 

3. berlaku sebagai hukum yang bersifat mengatur, jadi normatif 

serta atributif, sebab menimbulkan hak dan kewajiban secara 

bersamaan.67 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

  Ibid. Hal. 21. 
65

  M.L. Tobing. Sekitar Pengantar Ilmu Hukum, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 27. 
66

  Ibid. Hal. 28 
67

  Ibid. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 

TENTANG PORNOGRAFI 

 
A. Permasalahan Undang-undang Pornografi (UUP) 

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pornografi 

Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada 

objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga objek, 

yaitu tulisan, gambar dan benda. Adapun yang termasuk benda 

ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. 

Objek pornografi menurut UUP, telah diperluas sedemikian rupa 

termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 

atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 

komunikasi. 

Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu (1) isinya 

mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual dan (3) 

melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP 

menyebutnya dengan melanggar kesusilaan68.  

Bangunan tindak pidana pornografi bentuk konkret dalam UUP, 

dibentuk berdasarkan tiga pilar ponografi sebagai berikut : 

a. Pengertian yuridis pornografi dalam Pasal 1 Angka 1 UUP. 

                                                 
68

 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, ITS Press, Surabaya, Tahun 2009, hal 139. 
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b. Objek pornografi yang disebutkan dengan tersebar dalam 

Pasal-pasal UUP, seperti Pasal-pasal UUP, seperti Pasal 1 

Angka 1, Pasal 4 s/d 12 jo Pasal 29 s/d Pasal 38 UUP. 

c. Perbuatan pornografi yang dilarang, ada 33 perbuatan 

dalam 10 Pasal yang merumuskan tindak pornografi dalam 

Pasal 29 s/d 38 UUP.  

 

2. Tindak Pidana Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, 

Menggandakan, Menyebarluaskan, Menyiarkan, Mengimpor, 

Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, 

Menyewakan, Menyediakan Pornografi  

 
Dalam UUP, beberapa perbuatan yang diancam pidana 

berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) adalah berupa : 

memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan. 

 

a.  Perbuatan Memproduksi 

Terdapat hubungan kausal antara  perbuatan 

memproduksi dan barang pornografi yang dihasilkan. 

Memproduksi sebagai penyebab dan barang pornografi sebagai 

akibat. Apabila demikian, yang menjadi ukuran selesainya 

tindak pidana dengan perbuatan memproduksi tidak murni 

bergantung pada selesainya perbuatan, melainkan bergantung 
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pada barang pornografi yang dihasilkan. Jika telah terbukti ada 

barang pornografi yang dihasilkan, maka tindak pidana 

memproduksi pornografi selesai secara sempurna (vooltoid). 

Dengan demikian, tindak pidana Pasal 29 yang perbuatannya 

memproduksi merupakan tindak pidana materiil yang tidak 

murni.  

Memproduksi atau membuat merupakan perbuatan yang 

abstrak. Belum jelas gambaran bentuk yang konkret sebelum 

perbuatan terwujud. Sebagaimana perbuatan yang abstrak tidak 

dapat diketahui wujud konkretnya sebelum wujud terjadi. Orang 

baru dapat membayangkan wujud konkret perbuatan 

memproduksi bila dihubungkan dengan objek apa yang 

dihasilkan. Misalnya, foto porno, gambar porno, gambar 

bergerak porno, lukisan porno, tulisan porno, nyanyian porno69.  

Dalam hubungannya dengan memproduksi atau 

membuat pornografi mengenai hal apa yang dibayangkan 

sebelum melakukan perbuatan menjadi penting. Oleh karena 

tindak pidana ini merupakan tindak pidana dolus. Dalam 

melakukan perbuatan memproduksi harus dilakukan dengan 

sengaja, meskipun unsur sengaja tidak perlu dibuktikan karena 

tidak dicantumkan dalam rumusan. Hanya unsur yang 

dicantumkan dalam rumusan yang wajib dibuktikan jaksa. 

                                                 
69

 Ibid., hal. 144. 
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Sebagaimana tindak pidana dolus, maka sebelum perbuatan 

memproduksi dilakukan, si pembuat memiliki pengetahuan 

bahwa dengan perbuatan yang hendak dilakukannya akan 

menghasilkan barang pornografi yang dimaksud. Apabila tidak 

memilki pengetahuan semacam itu, maka orang tersebut tidak 

boleh dipidana. Tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan 

semacam itu merupakan dasar peniadaan pidana di luar UU70.  

b. Perbuatan Membuat 

Ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana, tindak 

pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi 

merupakan tindak pidana materiil. Selesainya tindak pidana 

diletakkan pada adanya objek pornografi yang dihasilkan. 

Tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan. Tanpa 

terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan tindak pidana 

tidak terjadi. Mungkin hanya terjadi percobaannya, asalkan 

memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan 

kejahatan.  

c.  Perbuatan Memperbanyak 

Syarat perbuatan memperbanyak ialah sebelum 

perbuatan dilakukan benda sudah ada. Apabila dilihat dari sudut 

syarat penyelesaian perbuatan, memperbanyak selesai secara 

sempurna bila benda yang menjadi objek perbuatan sudah 

                                                 
70

 Ibid., hal. 145. 
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bertambah banyak dari keadaan semula. Indikator selesainya 

tindak pidana diletakkan pada akibat bertambah banyaknya 

objek pornografi. Apabila setelah perbuatan diwujudkan, dengan 

cara, dan alat telah dipergunakan, namun karena sesuatu 

sebab ternyata tidak menghasilkan objek pornografi bertambah 

banyak, maka tindak pidana memperbanyak pornografi tidak 

terjadi. Terjadi percobaannya dan telah dapat dipidana bila 

memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipidananya melakukan 

percobaan kejahatan.  

d.  Perbuatan Menggandakan  

Menggandakan selesai secara sempurna apabila benda 

yang digandakan sudah bertambah banyak dari keadaan 

semula. Sama halnya dengan tindak pidana membuat 

pornografi yang sudah dibicarakan. Juga tindak pidana 

menggandakan pornografi merupakan tindak pidana formil tidak 

murni. Dirumuskan secara formil, tetapi penentuan selesainya 

tindak pidana diletakkan pada telah bertambah banyaknya objek 

pornografi yang dihasilkan oleh perbuatan “menggandakan”. 

Jaksa membuktikan terpenuhinya unsur menggandakan dengan 

cara membuktikan tiga indikator sebagaimana yang sudah 

diterangkan sebagai berikut : 

1)   Terdapat wujud perbuatannya, termasuk caranya, alatnya, 

dan lain-lain. 
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2)  Bertambah banyaknya objek pornografi dari yang sudah 

ada sebelum perbuatan dilakukan. Penyitaan atas benda-

benda objek pornografi yang dilakukan sebelumnya, 

merupakan upaya yang perlu dilakukan. Di muka sidang 

barang bukti tersebut di perlihatkan dan diperiksa. Menurut 

UUP barang bukti seperti ini berfungsi seperti alat bukti. 

3)  Adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat (causal 

verband) bertambah banyaknya objek pornografi. Cara 

membuktikan, adalah : (a) Membuktikan bahwa alat dan 

cara yang digunakan si pembuat, benar-benar 

menggandakan objek pornografi ringan. (b) Membuktikan 

bahwa objek yang jumlahnya banyak benar-benar 

dihasilkan dari alat dan cara yang telah dipergunakan 

melakukan perbuatan menggandakan71.  

e.  Perbuatan Menyebarluaskan  

UUP sendiri memperluas arti menyebarluaskan termasuk 

menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, 

menyediakan. Dilihat perbuatan menyebarluaskan sebagai 

perbuatan yang abstrak, maka dapat dikatakan bahwa 

perluasan arti menyebarluaskan tersebut merupakan wujud 

konkret dari perbuatan menyebarluaskan. 

                                                 
71

 Ibid., hal. 148-149. 
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Dari pengertian harfiah menyebarkan tersebut, maka 

kriteria selesainya perbuatan menyebarluaskan adalah pada 

akibat tersebarluasnya, sehingga terdapat di sembarang tempat 

dan atau di sembarang orang (umum). Tanpa timbulnya akibat 

semacam itu, perbuatan tersebut belum selesai. Apabila dilihat 

dari sudut cara perumusannya, tindak pidana ini adalah tindak 

pidana formil. Apabila dilihat dari syarat penyelesaian tindak 

pidana, diperlukan akibat tersebarluasnya objek pornografi, 

sehingga tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil. 

Apabila dilihat dari kedua-duanya, maka tindak pidana 

menyebarluaskan pornografi adalah tindak pidana formil-materiil 

atau semi formil atau semi materiil.  

f.  Perbuatan Menyiarkan 

Menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum. 

Dalam tindak pidana pasal 29 UUP, menyiarkan adalah 

perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi yang 

mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum). Perbuatan 

menyiarkan dirumuskan dalam bentuk abstrak. Bentuk 

konkretnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti 

mengumumkan, mengirimkan, memperdengarkan, 

mempertotonkan, membagi-bagikan, dan lain-lain. Ada 

beberapa syarat yang perlu ada agar wujud perbuatan 

menyiarkan selesai, yaitu sebagai berikut : 
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1) Telah ada wujud kokretnya, seperti mengumumkan, 

mengirimkan, mempertontonkan telah selesai dilakukan. 

2) Pornografi yang disiarkan telah diketahui dilihat atau 

didengar orang banyak (umum). 

3) Orang banyak mengetahui atau mendengar pornografi 

disebabkan langsung oleh perbuatan menyiarkan yang 

dilakukan si pembuat. Bukan sudah diketahui sebenarnya.  

 

g.  Perbuatan Mengimpor 

Menurut pasal 282 KUHP, mengekspor juga terdapat 

dalam tindak pornografi, yakni dengan menggunakan frasa 

“mengeluarkannya dari negeri”. Mengekspor adalah kebalikan 

dari mengimpor atau memasukkan ke Indonesia. Perbuatan ini 

dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia dan baru terwujud 

secara sempurna bila objek pornografi telah melewati/keluar 

dari wilayah hukum Indonesia. 

h.  Perbuatan Mengekspor 

Menurut Pasal 282 KUHP, mengekspor juga terdapat 

dalam tindak pidana pornografi, yakni dengan menggunakan 

frasa “mengeluarkannya dari negeri”. Mengekspor adalah 

kebalikan dari mengimpor atau memasukkan ke Indonesia. 

Perbuatan ini dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia dan 
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baru terwujud secara sempurna bila objek pornografi telah 

melewati/keluar dari wilayah hukum Indonesia.  

i. Perbuatan Menawarkan 

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun 

terhadap suatu benda dengan menunjukannya atau 

mengajukan kepada orang-orang (umum) dengan sesuatu 

maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap 

benda yang ditawarkan. Misalnya, agar orang lain membeli, 

mengambil, menukar, mengedarkannya dan lainnya. Agar orang 

lain berbuat sesuatu terhadap benda yang ditawarkan 

merupakan syarat yang tidak dapat dihilangkan dari perbuatan 

menawarkan. Berbeda dari perbuatan memperlihatkan atau 

mempertontonkan. Pada dua perbuatan yang disebutkan 

terakhir tidak ada maksud agar orang yang melihat melakukan 

perbuatan tertentu terhadap benda tersebut. 

Tindak pidana menawarkan pornografi pasal 29 UUP 

merupakan tindak pidana formil murni. Meskipun dalam 

perbuatan menawarkan selalu terkandung maksud agar orang 

lain melakukan perbuatan tertentu pada benda yang ditawarkan. 

Namun, tidak penting apakah orang yang ditawari telah 

melakukan perbuatan tertentu ataukah tidak terhadap benda 

tersebut. Tindak pidana telah terwujud secara sempurna bila 

perbuatan menawarkan sudah dilakukan.  
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j.  Perbuatan Memperjualbelikan 

Perbuatan memperjualbelikan (yang benar 

menjualbelikan) dapat disamakan dengan perbuatan 

menyebarluaskan atau menyiarkan dalam arti akibat perbuatan 

bahwa objek yang dijual belikan menjadi tersebar di banyak 

tempat atau dikuasai atau diketahui orang banyak.  

k.  Perbuatan Menyewakan   

Menyewakan terhadap dalam perjanjian sewa menyewa. 

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian antara dua pihak 

dimana pihak yang satu yang menyewakan mengikatkan dirinya 

untuk memberikan manfaat atau kenikmatan atas suatu barang 

kepada pihak lain yang disebut penyewa selama waktu tertentu 

dengan pembayaran harga tertentu yang disanggupi 

pembayarannya kepada pihak yang menyewakan. 

Berdasarkan pengertian sewa menyewa, maka 

perbuatan menyewakan dalam pasal 29 UUP bisa terjadi bila 

dari pihak yang menyewakan menyerahkan manfaat atau 

kegunaan dari benda pornografi kepada pihak lain dalam waktu 

tertentu dengan pembayaran harga tertentu. Wujud 

menyerahkan manfaat benda pornografi bisa dengan cara 

menyerahkan bendanya begitu saja (feitelijke levering) kepada 

pihak yang menyewa. Misalnya, menyewakan keping CD atau 
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DVD porno pada pelanggan. Atau, bisa tanpa menyerahkan 

benda senyatanya, tetapi si penyewa yang mendatangi benda 

pornografi. Misalnya, para pelanggan dating ke warnet untuk 

mengakses atau melihat film porno dalam personal computer 

yang disediakan warnet tersebut. Si pemilik warnet inilah 

sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipidana karena 

perbuatannya itu.  

l. Perbuatan Menyediakan  

Apabila dihubungkan dengan unsur objek perbuatan dan 

objek tindak pidana pornografi, pengertian menyediakan seperti 

tersebut maka pornografi baru disediakan saja. Belum 

melakukan perbuatan apapun terhadap pornografi tersebut. 

Apabila orang yang meyediakan pornografi berbeda dan 

orang yang menggunakan pornografi, dalam hal ini bisa terjadi 

beberapa kemungkinan. 

Pertama, apabila ada kerjasama sedemikian rupa, dimana 

kesengajaan mereka sama ditujukan untuk menyebarluaskan 

pornografi. Dalam konteks itu, berlakulah hukum penyertaan 

terhadap kedua pembuat tersebut. Orang yang menggunakan 

berkualitas sebagai pembuat pelaksana (pleger) 

menyebarluaskan pornografi. Sementara itu, orang yang 

menyediakan berkualitas sebagai pembuat peserta 

(medepleger) menyebarluaskan pornografi. Perbuatan 
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menyediakan pornografi dianggap merupakan bagian dari 

perbuatan menyebarluaskan. 

Kedua, apabila kesengajaan orang yang menyediakan dan 

yang menggunakan pornografi tidak sama terhadap 

digunakannya pornografi. Kehendak orang yang meyediakan 

sekedar menolong atau mempermudah saja bagi orang lain 

yang menyebarkan pornografi. Oleh karena itu, perbuatan 

menyediakan tersebut merupakan perbuatan bantuan saja, in 

casu bantuan sebelum perbuatan menyebarluaskan pornografi. 

Dalam konteks itu, orangnya disebut dengan pembuat 

pembantu (medeplichting). Sementara itu, orang yang 

menyebarkan pornografi sebagai pembuat pelaksana 

menyebarkan pornografi. 

Ketiga, apabila kesengajaan orang yang menyediakan dan 

orang yang menyebarluaskan tidak sama. Kesengajaan orang 

yang menyediakan ditujukan semata-mata menyediakan 

pornografi saja, yang berbeda dan kesengajaan orang yang 

menyebarluaskan. Dimana kesengajaan orang yang 

menyebarluaskan semata-mata pada tersebarluasnya 

pornografi. Oleh karena itu, kedua orang itu 

dipertanggungjawabkan masing-masing sebagai pembuat 

tunggal (dader) terhadap perbuatan mereka masing-masing. 

Orang yang menyediakan dipertanggungjawabkan sebagai 
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dader tindak pidana menyediakan pornografi. Sementara itu, 

orang yang menyebarluaskan pornografi dipertanggung-

jawabkan sebagai dader tindak pidana menyebarluaskan 

pornografi. Kedua orang itu tidak masuk pada hukum 

penyertaan.  

Adapun obyek dari pornografi dibagi antara lain : 

pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, 

termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan 

seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan 

yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi 

anak. 

 

a. Objek Pornografi yang Secara Eksplisit Memuat 

Persenggamaan, Termasuk Persenggamaan yang 

Menyimpang. 

Pengertian persennggamaan yang dimaksud Hoge Raad 

tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Alasannya 

pertimbangan dalam putusan Hoge Raad tersebut adalah dalam 

hal kasus tindak pidana perzinaan – Pasal 284 KUHP. 

Sementara itu, persetubuhan dalam perzinaan harus dilakukan 

suka sama suka.  

Pasal 29 jo 4 Ayat (1) UUP bukan perbuatan 

bersenggama, tetapi perbuatan yang menampakan senggama 

kedalam wujud-wujud, misalnya gambar atau gambar bergerak, 

nyanyian, suara, tulisan atau gerakan tubuh dan lain-lain. Oleh 
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karena itu, tidak penting apakah orang yang bersetubuh yang 

ditampakan dalam sebuah gambar bergerak dalam keping VCD 

atau situs internet sesungguhnya seorang perempuan yang 

disetubuhi karena dengan paksaan atau perkosaan.  

Model-model persenggamaan yang menyimpang banyak 

terdapat dalam situs-situs internet. Orang yang menyediakan 

gambar atau gambar bergerak porno dalam situs atau 

memberikan jasa sehingga orang dapat mengakses gambar 

itulah yang patut dipidana, bukan orang yang mengakses dan 

melihatnya. 

  

b. Pornografi yang Secara Eksplisit Memuat Kekerasan 

Seksual 

 

Tidak ada keterangan sekalipun dalam UU tentang arti 

kekerasan. Bila dikembalikan pada sumber induk hukum pidana, 

yaitu KUHP, pasal 89 merumuskan tentang perluasan arti 

kekerasan, bukan pengertian kekerasan. Perluasan arti 

kekerasan dalam Pasal 89 KUHP berlaku juga terhadap arti 

kekerasan dalam pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 UUP.  

 

c. Pornografi yang Secara Eksplisit Mastrubasi atau Onani 

Tidak ada sifat celaan dalam bermastrubasi. Sifat celaan itu 

akan timbul bila perlaku tersebut ditampakan dalam wujud pada 

sebuah wadah. Misalnya, tulisan atau gambar dalam majalah 
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atau siaran televisi. Pada tulisan atau gambar itulah melekat 

siifat celaan, bukan pada perbuatan masturbasi an sich. Dengan 

demikian, orang yang membuat gambar atau tulisan, atau yang 

memperlihatkan atau memperdengarkan isi tulisan mengenai 

orang bermasturbasi menjadi dipersalahkan atau patut dipidana.  

 

d. Pornografi yang Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan 

atau Tampilan yang Mengesankan Ketelanjangan  

 

e. Pornografi yang Secara Explisit Memuat Alat Kelamin 

Secara eksplisit memuat alat kelamin mengandung dua 

syarat. Pertama, tampakan alat kelamin tersebut harus jelas, 

gamblang, tidak bleh samar-samar atau suram. Dua, tampakan 

alat kelaminnya harus secara utuh dan tidakboleh hanya 

sebagaian saja.  

 

f. Pornografi yang Secara Eksplisit Memuat Pornografi 

Anak   

Setelah menjadi UU, maka rumusan tersebut berubah 

menjadi “Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang 

melibatkan anak atau melibatkan orang dewasa yang berperan 

atau bersikap seperti anak-anak. 
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4. Tindak Pidana Meminjamkan atau Mengunduh Pornografi  
 

Dalam UUP, tindak pidana meminjamkan atau mengunduh 

pornografi diatur dalam Pasal 31 UUP jo Pasal 5. Pasal 31 jo 5 

UUP rumusan selengkapnya sebagai berikut : 

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000, 00 

(dua miliar rupiah). 

 

Pasal 5 yang ditunjuk oleh Pasal 31, merumuskan sebagai 

berikut: 

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  

 

Ternyata Pasal 5 menunjukkan Pasal 4 Ayat (1). Pasal 4 Ayat (1) 

UUP mermuskan sebagai berikut : 

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 

pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang 

menyimpang; 

b. Kekerasan seksual; 

c. Masturbasi atau onani; 

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan; 

e. Alat kelamin; atau 

f. Pornografi anak. 
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Apabila rumusan pasal 31 jo pasal 5 jo pasal 4 ayat (1) dirinci 

terdapat unsure-unsur berikut ini. 

1. Perbuatan: 

a. Meminjamkan 

b. mengunduh 

2. Objek: pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang 

menyimpang 

b. Kekerasan seksual 

c. Masturbasi atau onani 

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan 

e. Alat kelamin 

f. Pornografi anak  

 

Meminjamkan adalah perbuatan menyerahkan benda 

kepada orang lain untuk sementara waktu dengan maksud 

dimanfaatkan keduanya tanpa imbalan atau prestasi. UUP telah 

memberi batasan, mengunduh (down load) adalah mengambil file 

dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Orang 

yang dipidana berdasarkan pasal 31 adalah orang yang 

mengkopi tadi, bukan orang yang menyimpan gambar bergerak 

persenggamaan dalam personal computer miliknya. Akan tetapi, 
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orang yang terakhir ini dipidana berdasarkan pasal yang lain ialah 

pasal 32 jo pasal 6 jo pasal 4 ayat (1) UUP.  Dan, objeknya 

adalah pornografi yang secara eksplisit memuat: 

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, 

kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau 

tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, 

pornografi anak. 

Objek tindak pidana pasal 31 sama dengan pasal 29. 

Objeknya yakni pornografi. Sementara itu, kalimat “yang secara 

eksplisit memuat persenggamaan, kekerasan seksual” dan 

lainnya merupakan unsur keadaan menyertai yang melekat pada 

objek pornografi.  

 

4. Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, 

Memanfaatkan, Memiliki atau Menyimpan Produk Pornografi  

 
Dalam UUP Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

32 jo 6 merumuskan sebagai berikut: 

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, 

memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / 

atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 

(dua miliar rupiah). 

 

Pasal 32 menunjuk pasal 6 yang merumuskan sebagai berikut: 

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertotonkan, 

memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), 
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kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-

undangan. 

 

Ternyata pasal 6 menunjuk objek pornografi yang dimuat dalam 

pasal 4 ayat (1) yang merumuskan sebagai berikut : ”Perbuatan 

tindak pidana pasal 32 menunjuk perbuatan yang sama yang 

dilarang dalam pasal 6. Sementara itu, objek perbuatan yang 

dilarang oleh pasal 6 menunjuk objek pasal 4 ayat (1)”.  

Apabila dirinci tindak pidana pasal 32 jo 6 jo 4 ayat (1) terdiri atas 

unsur sebagai berikut: 

1. Perbuatan: 

a. Memperdengarkan 

b. Mempertontonkan 

c. Memanfatkan 

d. Memiliki 

e. Menyimpan 

2. Objeknya: pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang 

menyimpang 

b. Kekerasan seksual 

c. Masturbasi atau onani 

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan 

e. Alat kelamin 
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f. Pornografi anak  

 

Beberapa hal terkait dengan perbuatan memperdengarkan, 

mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki,  menyimpan adalah : 

a. Perbuatan memperdengarkan 

Objek yang bisa ditanggkap dengan telinga terbatas pada 

suara atau bunyi. Oleh karena itu enam objek pornografi pasal 32 

jo 4 ayat (1) harus dilukis dalam bentuk suara. Suara yang dapat 

diperdengarkan ialah ucapan. Oleh karena itu, enam objek 

tersebut baru dapat menjadi objek tindak pidana bila 

diperdengarkan. Isi dari tulisan yang dibacakan dan didengar 

orang itulah yang mengandung sifat celaan dan orang yang 

membacakan dapat dipidana dan bukan orang yang membuat 

tulisan. 

Tindak pidana pornografi yang pembuatannya 

memperdengarkan merupakan tindak pidana formil murni. 

Selesainya tindak pidana ini digantungkan pada syarat selesainya 

perbuatan. Tidak penting apakah dengan perbuatan tersebut 

benar-benar ada orang yang mendengarkan.  

  

b. Perbuatan mempertontonkan 

Mempertontonkan adalah perbuatan dengan cara apapun 

mengenai suatu benda dengan memperlihatkan, menunjukkan 



141 

 

kepada orang banyak agar melihat atau mengetahui benda yang 

dipertontonkan. 

Objek yang dipertotonkan yakni enam macam pornografi, yaitu 

merupakan objek benda yang berwujud.  

 

c. Perbuatan memanfaatkan 

Ada dua pengertian memanfaatkan, yaitu pertama, dalam 

pengertian sempit. Pengertian yang didasarkan pada maksud apa 

sesuatu benda dibuat dan kedua, dalam pengertian luas. Di 

samping pengertian sempit termasuk juga memanfaatkan di luar 

maksud dibuatnya suatu benda. 

 

Adapun yang menjadi obyeknya adalah produk pornografi yang 

Secara Eksplisit memuat: Persenggamaan, Termasuk 

Persenggamaan yang menyimpang, kekerasan Seksual, 

Masturbasi atau Onani Ketelanjangan atau Tampilan yang 

Mengesankan Ketelanjangan, Alat Kelamin, Pornografi Anak. Apa 

yang dimaksud dengan produk pornografi adalah hasil dari segala 

perbuatan mengenai pornografi. Misalnya, perbuatan 

memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan. 

Produk pornografi dapat berwujud gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 

tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
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percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui 

berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan. 

 

B. Bidang Pornografi yang membutuhkan Peraturan Pelaksanaan 

Lebih Lanjut 

 

Undang-Undang Pornografi merupakan suatu produk hukum 

berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi. 

Menurut UU No. 44 Tahun 2008, pengertian pornografi diatur dalam 

Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : 

 “Pornogrfi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 

bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak 

tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk 

media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang 

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 

norma kesusilaan dalam masyarakat.”  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah 

penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan 

untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan 

sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu 

berahi dalam seks72. 

Dari awal hingga disahkan, UU Pornografi tidak lepas dari pro-kontra. 

Hingga kini, kontroversi dan aksi penolakan masih terus berlanjut. 

Alasan penolakan terhadap UU Pornografi adalah karena dianggap 

bias gender, anti Pancasila, dan menolak kreativitas seni. 

Dan,alasan yang paling mengemuka adalah Pemberlakuan UU 

                                                 
72

 Lihat kamus besar bahasa Indonesia. 
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Pornografi berarti memaksakan ajaran Islam (Islamisasi). Adanya pro 

kontra UU Pornografi disebabkan oleh banyak hal, baik dari yang 

mendukung maupun yang menolak undang-undang ini disahkan.  

Fakta di masyarakat menunjukkan persoalan terbesar terkait patologi 

sosial atau penyakit kemasyarakatan sering kali berkait dengan 

persoalan judi, minuman keras (termasuk narkoba), dan perzinahan, 

yang kesemuanya sangat berhimpitan dengan persoalan pornografi. 

Patologi sosial itu beserta turunannya bersifat kompleks dan memiliki 

dampak negatif luar biasa terhadap kualitas kesehatan 

kemasyarakatan, dan tentu ujung-ujungnya pada kualitas bangsa. 

Inilah salah satu alasan tentang penting dan urgensinya UU 

pornografi. 

Dalam memahami kompleksitas patologi sosial, pendekatan Benefit 

Comparative (membandingkan besar kecilnya manfaat-mudharat) 

sering kali digunakan. Pendekatan ini memberikan pelajaran sangat 

menarik tentang pentingnya mengedepankan rasionalitas, keutuhan 

(comprehensiveness), moralitas, dan kedewasaan. Seseorang bisa 

membandingkan antara satu perkara dengan perkara lain dalam 

ranah kompleks memerlukan rasionalitas yang kuat, keutuhan dalam 

memandang persoalan, dan integritas moral yang tinggi. 

Persoalan hukum dan moralitas pernah diidentikkan ketika agama 

menguasai pemerintahan (baca: monarki) pada abad ke- 15 sampai 

abad ke-16.Perbuatan penodaan agama sama beratnya ancaman 
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hukuman dengan menentang raja; pezina dihukum bakar hidup-

hidup (menurut hukum gereja) atau dirajam (menurut hukum Islam).  

Sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari 

peradaban Barat yang telah sejak berabad lamanya menganut 

paham individualistik. Moralitas yang diunggulkan adalah moralitas 

individual,bukan moralitas masyarakat. KUHP yang digunakan 

sampai saat ini dilandaskan moralitas individual bukan moralitas 

sosial apalagi moralitas Pancasila.  

Harapan masyarakat Indonesia– sekalipun penuh perdebatan 

sampai pengajuan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI–

untuk mengkriminalisasi moralitas individual telah berhasil dengan 

ditetapkannya UU No 44/2008 tentang Pornografi. Meski demikian, 

Balkin, seorang sosiolog asal Amerika Serikat, mengatakan bahwa:, 

semakin didekatkan moralitas ke dalam undang-undang, semakin 

tidak jelas lagi bentuknya. 

Dengan kata lain,Balkin mengatakan bahwa sia-sia mengaitkan 

hukum dan moralitas di dalam mengatur kehidupan setiap anggota 

masyarakat. Begitupula para ahli filsafat seperti Hans Kelsen, 

Jeremy Bentham, dan John Austin, yang menolak unsur moralitas 

dari hukum, dan pandangan tersebut sampai kini masih dianut 

sebagian besar teoritisi hukum dan praktisi hukum di 

Indonesia.Paham tersebut telah memengaruhi cara pembentuk 

UU,bahkan pascareformasi.  
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Undang-Undang Pornografi merupakan undang-undang yang telah 

berhasil mengkriminalisasi moralitas dalam kehidupan masyarakat di 

Indonesia.Di dalam UU Pornografi, kata kunci dalam definisi tentang 

pornografi adalah,“melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ 

atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau 

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 

masyarakat”.  

Dengan definisi tersebut, asumsi bahwa setiap perbuatan yang 

termasuk definisi tersebut telah dapat dipidana adalah keliru karena 

definisi tersebut masih mengakomodasi rumusan 

kalimatyangmemberikanisyarat bahwa yang dipersoalkan adalah 

harus ada media komunikasi dan atau di muka umum yang dianggap 

sebagai pelanggaran norma kesusilaan dalam masyarakat.  

Kalimat terakhir akan menimbulkan masalah hukum serius karena 

akan menimbulkan pertanyaan sejauh mana pameran lukisan 

seorang gadis telanjang bulat atau yang sering ditemukan di daerah 

Ubud (Bali) atau tingkah laku penyanyi di atas panggung yang 

seronok termasuk dalam pengertian “kecabulan”? Keganjilan di 

dalam UU Pornografi terdapat pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan 

Pasal 6 UU Pornografi yang masih mengakui dan mengunggulkan 

moralitas individual sebagaimana tercermin dari kalimat,”tidak 

termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.  

Konflik ini menghambat penerapan UU tersebut ke dalam kasus yang 
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berkaitan dengan pornografi sekalipun bunyi Pasal 29 dan Pasal 

32UUPornografitelahmemuatbaik tindak pidananya (straafbar) dan 

ancaman pidananya (straafmat). Ada pandangan praktisi hukum 

yang mengatakan bahwa bunyi penjelasan pasal tidak mengikat 

secara hukum karena yang penting adalah bunyi pasalnya.  

 

Pendapat ini jelas sangat keliru karena terbukti telah ada preseden 

pengajuan hak uji materiil ke Mahkamah Konstitusi RI mengenai 

bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31/1999 yang diubah 

dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.Terhadap uji materiil tersebut, Putusan MK RI 

Nomor:003/PUU/IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan 

penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang memperluas arti melawan hukum 

termasuk melawan hukum materiil,  

bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MKRI tersebut 

membuktikan bahwa bunyi penjelasan pasal memiliki kekuatan 

mengikat sama seperti bunyi ketentuan pasalnya.Fungsi penjelasan 

pasal dalam setiap ketentuan UU adalah memberikan penafsiran 

hukum yang memenuhi asas lex scripta,lex stricta,dan lex certa(asas 

kepastian hukum) sehingga diharapkan tidak ada kepentingan yang 

dirugikan (negara dan perorangan) dari sisi keadilan.  

 

Bunyi penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 semakin meyakinkan 
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bahwa UU Pornografi masih membedakan antara moralitas individual 

dan moralitas masyarakat di depan hukum.Titik krusial UU Pornografi 

terletak pada masalah kebijakan legislasi pemerintah dan DPR RI 

yang belum jelas dan tegas saat ini di dalam menghadapi masalah 

dekadensi moral sebagai imbas pengaruh teknologi internet yang 

didominasi pihak asing saat ini.  

Keseimbangan perlindungan atas moralitas individual dan moralitas 

masyarakat tidak berhasil dipertahankan di dalam UU Pornografi 

oleh karena itu judul yang tepat untuk UU ini seharusnya,“UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi”, termasuk ke dalamnya 

perbuatan untuk diri sendiri dan kepentingan diri sendiri, akan tetapi 

kemudian masuk ke ranah publik atau dengan tujuan memperoleh 

keuntungan finansial.  

Titel “UU Pornografi” yang dilengkapi dengan ketentuan pidana di 

dalamnya,dari sudut teknik perundang- undangan pidana, terdengar 

ganjil karena UU tersebut melarang “tindak pidana di bidang 

pornografi“,bukan “tindak pidana pornografi”; sedangkan pornografi 

itu sendiri merupakan perbuatan yang sekaligus melanggar 

kesusilaan dan melanggar hukum. 

Berbeda halnya dengan titel UU No 35/2009 tentang Narkotika 

karena narkotika itu sendiri adalah bahan pembuatan obat-obatan, 

ada manfaatnya; sehingga ketentuan pidana di dalam UU tersebut 

ditujukan untuk mengkriminalisasi perbuatan penyalahgunaannya, 
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bukan penggunaannya yang sesuai ketentuan UU Farmasi.  

Solusi hukum satu-satunya untuk mengatasi kelemahan mendasar 

dari UU Pornografi sebagaimana diuraikan di atas adalah pengajuan 

hak uji materiil bunyi penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan bunyi 

penjelasan Pasal 6 UU Pornografi dengan alasan bertentangan 

dengan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 

 

C. Hapusnya Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Pornografi 

Pasal 5 sampai dengan pasal 12 UU Pornografi menetapkan 

tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Namun rumusan norma 

larangan-larangan tersebut bukan tindak pidana, disebabkan tidak 

diikuti dengan ancaman pidana. Sebagaimana ciri umum norma 

tindak pidana dalam larangan perbuatan selalu diikuti oleh ancaman 

pidana. Meskipun bukan rumusan tindak pidana, kedudukan norma 

larangan perbuatan pasal 5 s/d pasal 12 sangat penting. Hal itu 

dikarenakan sebagai berikut:  

1. Merupakan dasar dibentuknya rumusan tindak pidana 

pornografi pasal 29 sampai pasal 38. Unsur perbuatan tindak 

pidana pornografi pasal 29 s/d 38 diadopsi dari perbuatan yang 

dilarang dalam pasal 5 s/d pasal 12. 

2. Ketentuan mengenai hapusnya sifat melawan hukum tindak 

pidana pornografi, yang dirumuskan dalam pasal 13 dan 14 juga 

merujuk pada perbuatan yang dilarang dalam pasal 5 s/d pasal 
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12. Oleh karena itu, maka dasar hapusnya sifat larangan atau 

tercelanya perbuatan dalam pasal 5 s/d 12 sekaligus juga 

merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum perbuatan 

tindak pidana pasal 29 s/d 38 UUP. 

 

Hapusnya sifat melawan hukum merupakan alasan pembenar dari 

perbuatan yang semula dilarang UU yang merupakan bagian dari 

dasar-dasar peniadaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa dasar 

peniadaan pidana bertumpu pada dua alasan, yaitu alasan pembenar 

(fait justificatif) dan alasan pemaaf (fait d`excuse). Baik yang 

dicantumkan dalam undang-undang maupun yang terdapat diluar 

undang-undang. Dasar peniadaan pidana dalam UU dibedakan 

antara yang berlaku umum dan yang berlaku khusus. 

Dasar peniadaan pidana umum adalah dasar peniadaan yang 

berlaku terhadap semua macam tindak pidana. Ditempatkan dalam 

bab khusus ialah bab III buku I KUHP. Sementara itu, peniadaan 

pidana khusus dalam UU ialah dasar peniadaan pidana yang hanya 

berlaku terhadap tindak pidana tertentu saja. Tersebar di beberapa 

pasal di dalam maupun di luar KUHP. Misalnya, untuk membela diri 

dan atau untuk kepentingan hukum, merupakan dasar peniadaan 

pidana khusus pencemaran (pasal 310 KUHP). Dalam UUP terdapat 

dalam pasal 13 ayat (1) dan pasal 14. 
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Dasar peniadaan umum dalam KUHP, yakni 1). Adanya 

ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat 

(ontoerekeningsvatbaarheid), pasal 44 ayat (1). 2). Adanya daya 

paksa (overmacht, pasal 48), 3). Adanya pembelaan terpaksa 

(noodweer, pasal 49 ayat (1), 4). Adanya pembelaan terpaksa yang 

melampaui batas (noodwerexes, pasal 49 ayat (2), 5). Sebab 

menjalankan perintah UU (pasal 50), 6). Karena melaksanakan 

perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat (1), dan 7). Karena 

menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i`tikad baik (51 

ayat 2). 

Dalam doktrin dasar peniadaan pidana tersebut dibedakan antara 

dasar pemaaf dan dasar pembenar. Dasar pemaaf yang 

dicantumkan dalam KUHP terdapat pada pasal 48, pasal 49 ayat (2), 

dan pasal 51 ayat (2). Selebihnya merupakan dasar pembenar. Di 

luar undang-undang-pun terdapat dasar peniadanaan pidana, baik 

merupakan dasar pemaaf maupun pembenar. Dasar pemaaf diluar 

UU adalah “tanpa kesalahan baik kesengajaan maupun kulpa, yang 

bersumber pada azas “geen straf zonder schuld”. Sementara itu, 

dasar pembenar di luar UU, dikenal dengan “hapusnya sifat melawan 

hukum perbuatan secara materiil” (terdapatnya sifat melawan hukum 

materiil dalam fungsinya yang negative). 
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Dalam UUP dicantumkan pengecualian dari larangan perbuatan yang 

masuk kategori tindak pidana. Pengecualian itu merupakan dasar 

peniadaan pidana khusus pornografi. Terdapat dalam pasal 13 dan 

14. Pasal 13 merumuskan selengkapnya sebagai berikut:  

1. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang 

memuat selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) 

wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. 

2. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan ditempat 

dan dengan cara khusus. 

 

Norma yang dirumuskan pasal 13 diberi penjelasan oleh UUP 

sebagai berikut: 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, 

membuat, memperbanyak, atau menggandakan. Yang dimaksud 

dengan “penye-barluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, 

mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewa, meminjamkan, atau menyediakan. 

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, 

mempertotonkan,memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan. Frasa 

“selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)” dalam 

ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian 
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bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan 

sesuai dengan konteksnya. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” 

misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak 

atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan 

pornografi. 

 

Pasal 14 merumuskan sebagai berikut: 

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, 

penyebarluasan, dan pengunaan produk pornografi untuk tujuan dan 

kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan 

ketentuan pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dari rumusan pasal 13 beserta penjelasannya dan pasal 14 dapat 

dijelaskan bahwa tiga perbuatan, yakni pembuatan, penyebarluasan, 

dan penggunaan pornografi yang memuat secara eksplesit selain 

yang disebutkan pasal 4 ayat (1) wajib didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan penjelasan tiga macam perbuatan tersebut diperluas, 

yang termasuk pembuatan adalah memproduksi, membuat, 

memperbanyak, dan menggandakan; yang termasuk penyebarluasan 

adalah menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 
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meminjamkan, dan menyediakan; dan yang termasuk penggunaan 

adalah memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, 

memiliki, dan menyimpan. 

Apa yang dimaksud dengan “memuat secara eksplisit” selain 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dengan sangat 

terpaksa harus ditafsirkan untuk mendapatkan pengertian. Ada dua 

pengertian mengenai hal itu sebagai berikut: 

Pertama, pornografi yang “tidak secara eksplisit”, tetapi “secara 

implicit” memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang 

menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; 

ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat 

kelamin; atau pornografi anak. Oleh penjelasan pasal 13 diberikan 

contoh majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju, renang, 

dan pakaian olah raga pantai, yang digunakan sesuai dengan 

konteksnya. Dari contoh ini diketahui bahwa muatan pornografi 

dalam model pakaian bikini, baju renang, atau pakaian olah raga 

pantai tersebut harus tidak secara eksplisit memuat pornografi 

seperti ketelanjangan dan lainnya, tetapi memuat secara implicit. Jika 

secara eksplisit memuat ketelanjangan atau mengesankan 

ketelanjangan, maka tidak termasuk perkecualian. Artinya si pembuat 

foto model pakaian bikini, baju renang, atau pakaian olah raga di 

dalam majalah tersebut dapat dipidana. 
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Kedua, pornografi yang dimaksud memuat secara eksplisit “selain” 

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau 

tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau 

pornografi anak. Jika dihubungkan dengan contoh yang terdapat 

pada penjelasan pasal 13 ayat (1) tentang model baju renang, atau 

pakaian bikini atau olah raga pantai dalam majalah, maka muatan 

pornografinya secara eksplisit tidak sama dengan muatan pornografi 

dalam pasal 4 ayat (1) UUP. 

Dua pengertian tersebut dapat dipakai, tetapi tergantung sifat dan 

keadaan kasusnya. Agar pembuatan foto model seperti itu tidak 

dipidana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, 

tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan. Jika 

maksudnya maksudnya harus dibuat aturan pelaksanaannya seperti 

peraturan pemerintah dan lainnya. Khusus mengenai hal tersebut 

sebetulnya frasa “wajib mendasarkan pada peraturan perundang-

undangan” tidak perlu dicantumkan dalam pasal 13. Dengan alasan, 

apabila pornografi tersebut  tidak secara eksplisit memuat sifat-sifat 

celaan pornografi dalam pasal 4 ayat (1), atau memuat sifat celaan 

yang bukan (selain) dari pornografi dalam pasal 4 ayat (1) perbuatan 

seperti itu tidak bisa dipidana. Oleh karena itu, tidak memenuhi 

rumusan objek yang dilarang. Yang wajib ada peraturan perundang-
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undangan hanyalah pornografi untuk kepentingan pendidikan dan 

pelayanan kesehatan sebagai mana dimuat dalam pasal 14 UUP. 

 

Apa yang dijelaskan mengenai pasal 13 tersebut, bukan merupakan 

merupakan alasan peniadaan pidana yang termasuk dalam alasan 

pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksudkan 

dalam pembicaraan sebelumnya. Dengan alasan bahwa tidak 

dipidananya perbuatan-perbuatan pornografi yang memenuhi unsur 

“selain” sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) sesungguhnya 

bukan alasan peniadaan pidana melainkan karena perbuatan-

perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana, khususnya 

objeknya bukan merupakan objek tindak pidana pornografi menurut 

pasal yang sesuai. Misalnya, bukan merupakan unsur objek tindak 

pidana pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UUP. Demikian, apabila dicermati 

benar rumusan pasal 13 ayat (2), maka dalam rumusan tersbut 

terkandung “makna” dasar pemidanaan. Terdapat dalam frasa “harus 

dilakukan di tempat dan dengan cara khusus”. Hanya saja pendapat 

itu menjadi obscuur, jika dihubungkan dengan maksud frasa ini, yakni 

tindak dipidana perbuatan terhadap objek yang dimaksud selain 

dalam pasal 4 ayat (1). Sementara itu, objek pornografi yang 

dimaksud selain objek pasal 4 ayat (1) adalah bukan objek tindak 

pidana pornografi. Oleh karena bukan merupakan objek tindak 
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pidana dengan demikian tidak mungkin dipidana melakukan 

perbuatan terhadap objek yang bukan objek tindak pidana. 

Oleh karena itu untuk memaknai frasa “harus dilakukan di tempat 

dan dengan cara khusus” tidak perlu dihubungkan dengan frasa 

“memuat selain”. Frasa tersebut harus dianggap tidak ada. Dengan 

demikian, artinya menjadi jelas. Pengertiannya menjadi bahwa  

setiap tindak pidana pornografi yang objeknya seperti yang 

disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) tidak dipidana apabila dilakukan di 

tempat khusus dengan cara yang khusus pula. Mengenai tempat dan 

dengan cara yang khusus inilah yang perlu diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah atau peraturan lainnya. Jika ditafsirkan 

demikian, maka dasar peniadaan pidana diletakkan pada “cara” 

melakukan dan “tempat” dilakukannya pornografi itulah yang 

merupakan dasar peniadaan pidana merupakan alasan 

menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, yang masuk pada 

dasar pembenaran.   

Adapun cara menafsirkan yang demikian itu didasarkan pada 

maksud pembentuk undang-undang. Maksud pembentuk UU dengan 

membuat rumusan pasal 13 adan 14 adalah untuk tidak memidana 

perbuatan-perbuatan pornografi terhadap objek pornografi yang 

dimaksud pasal 4 ayat (1) UUP dengan menempatkan alasan pada 

cara dan tempat melakukan perbuatan mengenai pornografi.          
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Sementara itu, keadaan yang dapat ditempatkan sebagai dasar 

peniadaan pidana pornografi hanyalah yang disebutkan dalam pasal 

14. Meskipun tidak secara tegas disebutkan sebagai dasar 

peniadaan pidana, namun dari rumusan pasal 14 dapat disimpulkan 

bahwa ada dua dasar peniadaan pidana dari tindak pidana 

pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, yaitu a). 

untuk tujuan dan kepentingan pendidikan, b). untuk tujuan dan 

kepentingan pelayanan kesehatan, dan c). memenuhi syarat yang 

ditentukan dalam peraturan pemerintah. 

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang 

memenuhi syarat itulah yang dapat meniadakan pidana. Hal itu, 

merupakan dasar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya 

tindak pidana pornografi. Dengan demikian, masuk kategori alasan 

pembenar.                

 

D. Hukum Pidana Formil Khusus Pornografi 

1. Pembuktian dan Alat-alat Bukti Perkara Pornografi 

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan sesuatu (objek 

pembuktian) menurut cara-cara tertentu dengan berpedoman 

pada standar bukti tertentu dengan alat-alat bukti tertentu untuk 

menetapkan apakah sesuatu tersebut terbukti ataukah tidak 

terbukti. Ketentuan umum mengenai pembuktian telah diatur 

sedemikian rupa didalam kodifikasi, yaitu KUHAP. 
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Hukum Pidana yang bersumber pada UUP merupakan hukum 

pidana khusus. Disamping memuat hukum pidana materiil juga 

memuat hukum pidana formil (hukum acara pidana), termasuk 

hukum pembuktian. Segala sesuatu yang telah dibicarakan 

dalam bab-bab sebelumnya merupakan hukum pidana materiil 

pornografi. Hukum pidana formil khusus pornografi hanya sedikit 

diatur dalam UUP. Sebagaimana sifat hukum formil khusus, 

yaitu hanya mengatur hal-hal tertentu secara khusus dan 

merupakan perkecualian atau tambahan dibidang-bidang 

khusus tertentu. Sementara selebihnya diluar hal khusus tetap 

berlaku hukum pidana formil umum sebagaimana dalam 

KUHAP, yaitu satu-satunya kodifikasi hukum pidana formil 

umum. 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UUP. Penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan terhadap 

pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan undang-

undang hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan 

lain dalam UUP. Artinya, dalam hukum pidana formil pornografi 

diatur hal-hal khusus tetentu. Diluar aturan khusus tersebut, 

tetap berlaku menurut hukum acara pidana dalam kodifikasi 

(KUHAP). 

Dalam hukum pidana formil pornografi terdapat ketentuan 

khusus dibidang pembuktian (hukum pembuktian), khususnya 
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alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 bahwa, selain alat 

bukti yang diatur dalam KUHAP, juga alat bukti dalam perkara 

pornografi yaitu a) barang yang memuat tulisan atau gambar 

dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, 

optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan b) data 

yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi 

lainnya. 

Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, 

mengenai benda yang dapat dilakukan penyitaan juncto Pasal 

39 Ayat (1) KUHP mengenai barang milik terpidana yang dapat 

dirampas melalui penjatuhan pidana. Sebenarnya dua macam 

alat bukti yang disebutkan dalam pasal 24 UUP tersebut 

merupakan barang bukti. Dengan demikian, menurut hukum 

pembuktian pornografi, barang bukti sebagaimana yang 

dimaksud Pasal 39 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 39 Ayat (1) KUHP 

menjadi alat bukti dalam perkara pornografi. 

Dengan merujuk pada Pasal 39 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 39 

Ayat (1) KUHP, barang bukti dapat didefinisikan adalah barang-

barang yang berwujud yang digunakan untuk melakukan tindak 

pidana atau digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana 

atau yang dipakai menghalang-halangi penyidikan, atau yang 

dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, 
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benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung 

dengan tindak pidana; dan atau benda yang tidak berwujud 

berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana. 

Misalnya, gambar bergerak orang bersetubuh dalam keping 

VCD (barang pornografi) dilihat dari Pasal 39 Ayat (1) KUHAP jo 

Pasal 39 Ayat (1) KUHP merupakan barang bukti. Jika dilihat 

dari Pasal 24 huruf a UUP keping VCD tersebut merupakan alat 

bukti. 

Dengan berubah fungsi barang bukti menjadi alat bukti, 

membawa pengaruh positif dalam hal pembuktian tindak pidana 

pornografi, yaitu dapat memudahkan dalam hal pembuktian 

tindak pidana pornografi. Sebagaimana berlaku dalam praktik, 

barang bukti hanyalah berfungsi memperkuat isi alat-alat bukti 

yang lain jika bersesuaian. Dapat pula dijadikan bahan 

tambahan membentuk alat bukti petunjuk bersama alat bukti 

lain yang bersesuaian dalam hal hakim membentuk keyakinan. 

Sebagai bahan tambahan, sifatnya hanya accessoir, tidak 

berdiri sendiri melainkan untuk memperkuat saja. 

Hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti 

sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP sudah kuat. 

Sebenarnya hal itu tidak perlu diperkuat lagi karena sudah 

cukup. Namun, jika ada barang bukti yang isinya bersesuaian 

dengan alat-alat bukti yang telah digunakan (minimal dua alat 
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bukti), maka barang bukti tersebut mempunyai nilai memperkuat 

terhadap alat-alat bukti yang dipergunakan. Namun, tetap tidak 

dapat berdiri sendiri, yaitu hanya dan sebagai pendamping alat 

bukti yang sah lainnya. Oleh karena bukan alat bukti, 

Mahkamah Agung sendiri menganggap bahwa barang nukti 

petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi atau keterangan 

terdakwa. Pendapat Mahkamah Agung harus diartikan bahwa 

nilai barang bukti tersebut sekedar memperkuat alat-alat bukti 

keterangan saksi, keterangan terdakwa, atau alat bukti surat 

bila barang bukti bersesuaian dengan alat-alat bukti tersebut. 

Jika tidak, barang bukti tidak mempunyai nilai memperkuat 

dalam hal hakim membentuk alat bukti petunjuk menurut Pasal 

188 Ayat (1) dan (2) KUHAP. Demikian nilai barang bukti dalam 

hukum pembuktian umum menurut KUHAP. 

Hal itu berbeda dari hukum pembuktian pornografi. Kedudukan 

dan nilai barang bukti menjadi dan bernilai sebagai alat bukti. 

Dalam hukum pembuktian pornografi, barang bukti yang 

memenuhi dua kriteria dalam Pasal 24 UUP merupakan alat 

bukti. Alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 24 UUP 

berdiri sendiri. Kedudukan dan nilai pembuktiannya secara 

teoritis sama kuatnya dengan alat-alat bukti lain dalam Pasal 

184 KUHAP. Termasuk berdiri sendiri dan dapat digunakan 

sebagai alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk dan 
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bukan sekedar bernilai memperkuat dari alat-alat bukti lain yang 

sah seperti pada hukum pembuktian umum. 

Oleh karena sebagai alat bukti, maka kedudukan dan nilai 

pembuktiannya sama kuat dengan alat-alat bukti lainnya. 

Secara teoritis, hakim sudah dapat membentuk keyakinannya 

sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, bila terbukti adanya 

satu alat bukti keterangan saksi ditambah satu keping VCD 

yang isinya memuat pornografi. Hal itu karena telah memenuhi 

syarat minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya ada dua 

alat bukti yang sah. 

Sebagaimana diketahui bahwa pembuktian berpusat pada 

Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal itu merupakan standar 

pembuktian. Seluruh kegiatan pembuktian didalam sidang 

pengadilan mengarah pada satu titik. Satu titik tersebut ialah 

terpenuhi ataukah tidak terpenuhi syarat untuk menjatuhkan 

pidana. Syarat untuk menjatuhkan pidana tersebut sebagai 

berikut : 

1.  Harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 

yang dipergunakan hakim dalam pembuktian. 

2.  Dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut 

hakim memperoleh tiga keyakinan, yaitu a) yakin bahwa 

suatu tindak pidana (yang didakwakan) benar-benar terjadi, 
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b) yakin bahwa terdakwa yang melakukannya; dan c) yakin 

bahwa terdakwa bersalah. 

Jika diakumulasikan kegiatan pembuktian dalam sidang 

pengadilan mengarah pada suatu keadaan “dipenuhinya” atau 

“tidak dipenuhinya” empat syarat tersebut. Jika dipenuhi 

seluruhnya, hakim menjatuhkan pidana. Jika tidak, kekurangan 

satu syarat saja, misalnya hakim tidak yakin terdakwa bersalah. 

Meskipun yakin bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti 

dan yakin terdakwa melakukan tindak pidana, terdakwa tidak 

boleh dipidana. Dijatuhkan amar putusan pelepasan dari 

tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). 

Dalam hal hakim tidak yakin terdakwa bersalah, namun hakim 

yakin tindak pidana terbukti dan yakin terdakwa melakukannya. 

Perlu hakim mengadakan pertimbangan hukum penyebab 

mengapa keyakinan terdakwa bersalah tidak dapat dibentuk. 

Artinya, perlu dipertimbangkan terdapatnya alasan peniadaan 

pidana, bisa alasan pemaaf maupun pembenar, baik menurut 

UU maupun diluar UU. 

Dilihat dari sudut berubahnya fungsi barang bukti menjadi alat 

bukti menurut Pasal 24 UUP dalam perkara pornografi. Pada 

waktunya nanti, hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan 

keterangan satu saksi ditambah salah satu alat bukti 

(sesungguhnya barang bukti) yang disebutkan dalam Pasal 24 



164 

 

UUP. Asalkan dari dua alat bukti (sesungguhnya yang satu 

barang bukti) tersebut hakim dapat membentuk tiga 

keyakinannya. Disinilah kelebihan hukum pembuktian dalam 

perkara pornografi. Dalam hukum pembuktian korupsi 

sekalipun, kemudahan pembuktian seperti ini tidak didapatkan. 

Dalam hukum pembuktian perkara korupsi, informasi secara 

elektronik dan rekaman data atau informasi secara elektronik 

yang merupakan barang bukti sekedar bernilai sebagai bahan 

untuk membentuk alat bukti petunjuk saja. 

Isi pembuktian dari minimal dua alat bukti tersebut harus 

diarahkan pada membentuk tiga keyakinan tersebut. Biasanya 

dalam praktik, jaksa memfokuskan kegiatan pembuktiannya 

pada keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana saja. 

Hal itu dapat dilihat dari usaha jaksa membuktikan semua unsur 

tindak pidana yang didakwakan dalam surat tuntutannya 

(requisitoir). Setelah semua unsur terbukti, dianggap terbukti 

pula terdakwa yang melakukannya sekaligus dianggap 

terdakwa bersalah. Kecuali bila terbukti sebaliknya. Misalnya, 

kasus salah tangkap oleh Polres Jombang terhadap Saudara 

Maman Cs yang sangat menghebohkan masyarakat Indonesia. 

Mereka disangka dan didakwa membunuh. Pembunuhan benar 

terbukti, karena ada barang bukti, yaitu mayat korban. Akan 

tetapi, bukan Maman Cs pembuat pembunuhan tersebut.  
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Oleh karena penggunaan dua alat bukti harus diarahkan pada 

tiga keyakinan hakim tersebut, maka keyakinan hakim sebagai 

syarat menjatuhkan pidana tidak boleh dibentuk, jika dua alat 

bukti hanya dapat membuktikan terjadinya tindak pidana. 

Bahkan, ditambah membuktikan terdakwa melakukannya, tetapi 

tidak dapat membuktikan bahwa dalam melakukan itu terdakwa 

bersalah.  

Jelaslah bahwa dalam hukum pembuktian perkara pornografi, 

mengenai kedudukan barang bukti yang ditetapkan sebagai alat 

bukti, berdiri sendiri dan boleh digunakan oleh hakim bersama 

satu atau beberapa alat bukti lainnya dalam hal membentuk tiga 

keyakinan tersebut.  

Persoalan bisa timbul andaikata tidak ada alat bukti seperti yang 

dimuat dalam Pasal 184 KUHAP, tetapi ada dua atau yiga alat 

bukti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 UUP. Apakah 

hakim dibenarkan membentuk keyakinannya? Secara teoritis 

hakim dibenarkan membentuk keyakinannya karena telah 

memenuhi syarat minimal pembuktian. Berdasarkan akal, sulit 

kiranya dua atau tiga alat bukti dalam Pasal 24 UUP tersebut 

membuktikan sekaligus terhadap “satu” tindak pidana pornografi 

dan membuktikan pula pembuatnya. Oleh karena, tiga alat bukti 

dalam Pasal 24 tersebut sebenarnya merupakan barang bukti. 

Andaikata bisa terjadi, misalnya sekeping VCD yang memuat 
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gambar bergerak orang bersetubuh (alat bukti huruf a), 

kemudian terdapat bukti pula bahwa gambar persetubuhan 

yang sama dimuat dalam situs internet (alat bukti huruf b). 

Meskipun ada dua alat bukti, keping VCD dan situs internet, 

tetapi dua alat bukti tersebut, tidak cukup untuk membuktikan 

siapa pembuatnya. Oleh karena tidak cukup, tentu tidak 

mungkin untuk membuktikan adanya kesalahan bagi oknum-

orang yang tidak dapat dibuktikan. Agar dapat membuktikan si 

pembuatnya, di tempat mana dan kapan dibuatnya dipastikan 

masih memerlukan alat bukti yang lain. Misalnya, keterangan 

saksi, atau ,keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan 

tanpa ditambah dengan alat bukti petunjuk. 

 

2. Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Khusus Perkara 

Pornografi 

 

Kewenangan penyidik dan penuntut umum khusus dalam 

perkara pornografi adalah dalam rangka pembuktian. Pada 

dasarnya semua kegiatan dalam penyidikan dan penuntutan 

masuk pada kegiatan pembuktian. Bahkan, seluruh kegiatan 

dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana sejak 

penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di sidang 

pengadilan oleh majelis hakim adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan pembuktian. Meskipun yang akan 

menentukan dalam proses akhir perkara pidana ada pada 
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pembuktian di sidang pengadilan. Terdapat dua pasal yang 

mengatur mengenai  kewenangan penyidikan berkaitan dengan 

persoalan pornografi yang diatur dalam UUP, yaitu Pasal 25 

dan 26. 

Pasal 25 menyatakan bahwa : 

(1)  Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang 

membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan 

data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, 

jaringan internet, media optik, serta bentuk 

penyimpanan data elektronik lainnya. 

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, 

penyimpan data, atau penyedia jasa layanan 

elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau 

membuka data elektronik yang diminta penyidik. 

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa 

layanan elektronik setelah menyerahkan dan / atau 

membuka data elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berhak menerima tanda terima   atau 

berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik. 

 

Sementara Pasal 26 merumuskan sebagai berikut : 

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim 

turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, 

penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di 

tempat data tersebut didapatkan. 

 

Dalam proses penuntutan khusus pornografi secara sumir 

dicantumkan dalam Pasal 27, yang bunyinya sebagai berikut : 

(1)  Data elektronik yang ada hubungannya dengan 

perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam 

berkas perkara. 
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(2)  Data elektronik yang ada hubungannya dengan 

perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan 

atau dihapus. 

(3)  Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada 

semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan 

wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas 

kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi 

data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus. 

 

Sementara kewenangan penuntut umum dalam menjalankan 

putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, khususnya terhadap barang pornografi yang sudah disita 

ditentukan dalam Pasal 28 , sebagai berikut : 

(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil 

perampasan. 

(2)  Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan 

membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat : 

a.  nama media cetak dan/ atau media elektronik yang 

menyebarluaskan pornografi; 

b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan; 

c.  hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan 

d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai 

barang yang dimusnahkan. 

 

Selebih dari yang ditentukan secara khusus tersebut, tetap 

berlaku ketentuan di dalam KUHAP. 
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